RHA® x VCIP Serum

Novinka v riešení straty jasu
a redukcii pigmentových šk
• Pigmentové škvrny sa najčastejšie tvoria
ľuďom po 50-tke, no vzhľadom na genetické
predispozície sa môžu objaviť aj po 30-tke.
• Výskumný tím TEOXANE Laboratories vyvinul
produkt so zdokonaleným zložením, ktorý
ako súčasť dennej kozmetickej starostlivosti
rozjasňuje, redukuje tmavé škvrny a spevňuje pleť.

ZLOŽENIE:
Synergické pôsobenie medzi patentovanou
technológiou RHA® a novou generáciou
vitamínu C: VC-IP, v kombinácii s kyselinou
pyrohroznovou, zabezpečuje to najefektívnejšie anti-aging riešenie.
(1)

VC-IP :
Optimalizovaná forma vitamínu C:
– rozjasňuje pleť
– spevňuje pokožku
– je vysoko stabilná
– zvyšuje toleranciu pokožky
(2)

KYSELINA PYROHROZNOVÁ :
– rozjasňuje
– stimuluje kolagén
(3)

ÚČINNÝ KOMPLEX TEOXANE :
(RHA
® rezilientná kyselina hyalurónová®

ZJEDNOTENIE
& ROZJASNENIE(4)

RHA
x VCIP
+ Dermo-reštrukturalizačný komplex
+ NovHyal):
Serum
– hydratuje, posilňuje ochranu pleti
& reštrukturalizuje
Vitamín
C
pre bezchybný vzhľad pleti

(1)Testy zložky vykonané nezávislým laboratóriom. (2)Enzo Berardesca, MD, Norma Came
zlepšenia pleti po ošetrení s novým 50 % peelingom kyseliny pyrohroznovej. (3)Ex-Vivo tes
a pozorovanie mikro-povrchu. (4)In-Vivo test vykonaný nezávislým laboratóriom na 24 do
najpodobnejšom ľudskej koži.

RHA® x VCIP Serum

Novinka v riešení straty jasu pleti
a redukcii pigmentových škvŕn
(4)

• Pigmentové škvrny sa najčastejšie tvoria
ľuďom po 50-tke, no vzhľadom na genetické
predispozície sa môžu objaviť aj po 30-tke.
• Výskumný tím TEOXANE Laboratories vyvinul
produkt so zdokonaleným zložením, ktorý
ako súčasť dennej kozmetickej starostlivosti
rozjasňuje, redukuje tmavé škvrny a spevňuje pleť.

PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ(4)
Po 28 dňoch používania je pleť jednotnejšia, pokožka je viac rozžiarená a viditeľne pevnejšia.

IN-VIVO TEST
Dermatologické hodnotenia preukazujú výrazné zlepšenie v zjednotení
a rozjasnení pleti

Zvyšuje sa elasticita a pevnosť
pokožky

ZLOŽENIE:
Synergické pôsobenie medzi patentovanou
technológiou RHA® a novou generáciou
vitamínu C: VC-IP, v kombinácii s kyselinou
pyrohroznovou, zabezpečuje to najefektívnejšie anti-aging riešenie.
(1)

Nepravidelné pigmentácie
na tvári sú zredukované
s optimálnou toleranciou

EX-VIVO TEST
Posilňuje sa miesto spojenia dermis
a epidermis
Zvyšuje sa hustota papilárnej dermis

VC-IP :
Optimalizovaná forma vitamínu C:
– rozjasňuje pleť
– spevňuje pokožku
– je vysoko stabilná
– zvyšuje toleranciu pokožky

Úroveň kolagénu I a kolagénu IV
sa zvyšuje
Dobrá tolerancia pokožky

(2)

KYSELINA PYROHROZNOVÁ :
– rozjasňuje
– stimuluje kolagén

HODNOTENIA KLIENTOV
POTVRDZUJÚCE ÚČINNOSŤ
A TOLERANCIU

83 %

Pokožka je oveľa
pružnejšia

89 %

Tmavé škvrny sú
minimalizované pre
viditeľne jasnejší tón pleti

78 %

RHA® x VCIP Serum spája
účinnosť a potešenie
z používania

(3)

ÚČINNÝ KOMPLEX TEOXANE :
(RHA rezilientná kyselina hyalurónová
+ Dermo-reštrukturalizačný komplex
+ NovHyal):
– hydratuje, posilňuje ochranu pleti
& reštrukturalizuje

®

(1)Testy zložky vykonané nezávislým laboratóriom. (2)Enzo Berardesca, MD, Norma Cameli, MD, Grazia Primavera, MD a Manuela Carrera, MD: Klinické a inštrumentálne hodnotenie
zlepšenia pleti po ošetrení s novým 50 % peelingom kyseliny pyrohroznovej. (3)Ex-Vivo testy zložky vykonané nezávislým laboratóriom: merania úrovne zvlhčenia epidermis
a pozorovanie mikro-povrchu. (4)In-Vivo test vykonaný nezávislým laboratóriom na 24 dobrovoľníkoch počas 28 dní. Ex-Vivo test vykonaný nezávislým laboratóriom na modeli
najpodobnejšom ľudskej koži.

