ROZACEÁS BŐR ÁPOLÁSA

A ROZACEÁS BŐR TULAJDONSÁGAI ÉS ÁPOLÁSA
A couperosis szó a „copper rose”-ból származik,
mely az orcákon található pici kitágult felszíni hajszálerecskékre utal. A couperose alapja a hajszálerek és a kötőszövet gyengesége: a hajszálereket körülölelő kötőszövetek nem tartanak megfelelően, a
hajszálerek kitágulnak, s kivülről is felismerhetőek
lesznek.
Legelső tünet az időszakos bőrpír, amely először pár
óráig, majd napokig is tarthat. Ezeket okozhatja
stressz, izgalom, teában, kávében és alkoholban lévő
alkaloidok, csípős fűszerek, illetve időjárási viszontagságok, drasztikus hőmérsékletváltozások. Ha az
erek pirosas szinűek akkor az artériák gyengeségéről beszélünk (aktív vérbőségről), ha az erek kék
színűek, akkor az a vénák gyengeségét jelenti (paszszív vérbőségről). Megjelenési helye az orcák, orrtő
s áll. Idővel egyre tovább marad ott, állandósul.
A rosaceás bőr leggyakrabban az extra érzékeny
bőrből alakul ki. Az érzékeny bőr nem annyira bőrtípus, mint inkább adottság. Ennek okai többek
között a környezet-szennyezés, a helytelen táplálkozás, a stressz és nem utolsósorban a káros vegyi
anyagokat, ásványi olajokat tartalmazó kozmetikai
termékek használata.

Az érzékeny bőr minden őt ért behatásra erősebben
reagál. Ha az érzékeny bőrt helytelenül ápoljuk,
szépen lassan kialakul a rosaceának nevezett bőrkép.
Tudatos és következetes bőrápolással megakadályozható, hogy a kezdeti arcpirosodás rosaceává alakuljon, hiszen itt egy nagyon érzékeny bőrről beszélünk, és az esetet a nem megfelelő kozmetikumok
súlyosbíthatják. Emellett kerülni kell a szélsőséges
ﬁzikai behatásokat, mint például a hideg, száraz szél,
a napozás és a szauna.
A statisztikák szerint míg bőrérzékenységgel a nők
70-90 %-a él, addig a rozácea a lakosság 8-10 %-át
érinti.
A rosaceás bőr hiperérzékeny, ezért javasolt az allergiapróba elvégzése bármely kozmetikai termék
esetén. Az alkar belső oladalán vékony rétegben
kenjük fel az adott készítményt. Ha pirosodást, bőrviszketést tapasztalunk az allergiára utal.
Igaz az érzékeny bőr még nem jelent allergiás állapotot, de ha bármilyen szokatlan allergiás reakciót
tapasztal bőrén, érdemes kivizsgálni és megszűntetni.

Erre lehet jó alternatíva a biorezonanciás allergiavizsgálat és kezelés, ahol egyszerre több, mint 400
különböző lehetséges allergént vizsgálnak. Képesek kezelni és megszüntetni az adott túlérzékenységet.
A rosaceás érzékeny bőr kezelését a speciális terápiás termékek (couperose) és a szenzitív termékek
kombinációjával szükséges kezdeni. Később, ha az
érzékenység csökken, növelhető a speciális termékek aránya.
A sérült bőr hámrétege vékonyabb, ezért érdemes
viszonylag gyorsan és inkább kissé felületesen,
mint alaposan megdörzsölve tisztítanunk. Minden
szárító hatású, alkoholtartalmú és vérkeringést serkentő kozmetikum irritálhatja az ilyen bőrt.
Mondjunk le a durva peeling részecskéket tartalmazó arcpeelingről, használjunk inkább biológiai, enzimes peelinget.
Az érzékeny és rosaceás bőr tisztítása és ápolása
során arra kell törekedni, hogy a bőr visszanyerje
ﬁziológiai egyensúlyát, és mind jobban képes
legyen a regenerálódásra.

A következő kozmetikai irányelvek szerint készítjük kozmetikai termékeinket:
NATUR - Természetes
Élet, az életből lehet. Ezért
kozmetikumaink összetevői teljes mértékben természetes eredetűek, és különösen gyengédek az emberhez és a környezethez.

SKINIDENTIC - Bőrazonos
Alapját főként a bőrt felépítő természetes anyagok
adják, melyeket biotechnológiai folyamatokkal állítanak elő. Mindent megad a
bőrnek amire szüksége van.
Az ilyen termékek használata során a bőrkép láthatóan
és érezhetően javul, a bőr
védelmi funkciói helyreállnak és a bőrproblémák eltűnnek.

CURE - Gyógyító
A gyógynövényes balzsamok, tinktúrák és aromaterápiás olajok hatékony alternatívái a kémiai úton
előállított gyógyszereknek
a kozmetikában is. Használatukkal jó eredmények érhetőek el a bőrproblémák,
bőrirritáció és az akut bőrbetegségek kezelésében.
Évszázadok titkai bontakoznak ki ezen hatóanyagok által.

100%
natural
Készítményeink 100%-ban hatékony összetevőkből állnak.

A drHazi kozmetikumokban levő különleges növényi olajok, hidrolizátumok, kivonatok, a növényekből
kivont koncentrált hatóanyagok, aromaterápiás illóolajkombinációk, és a hightech bőrazonos
hatóanyagok mind a bennünk levő szépséget támogatják. Ezek nagyon magas rezgésű anyagok, igazi
gyógyító erővel. Visszaállítják a bőr természetes egészségét, a funkcióit és szépségét. A harmóniát.
Elköteleztük magunkat a tisztaság és a kompromisszumok nélküli legmagasabb minőségi követelmények mellett.
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SENSITIV face cleaner

COUPEROSE toning water

Szenzitív arctisztító gél

Arcvíz rosaceás bőrre

Alapja a természetes fekete szappan mely mélytisztító hatása révén gyengéden távolítja el az
elhalt hámréteget és a szennyeződéseket, anélkül
hogy kiszárítaná az arcbőrt. Stabilizálja a bőr
ph-ját és hidratálja a mélyebb rétegeket. A hozzáadott gyógyító növényi kivonatok és hatóanyagok nyugtatják a bőrt és csökkentik annak érzékenységét. Kíméletesen távolítja el a smink és a
kozmetikumok maradványait. A legérzékenyebb
bőr számára is ideális ápolást nyújt.

Az arcápolás második lépéseként előkészíti a
bőrt a következő programra, mely lehet az
éjszakai vagy nappali ápolás. Ideális arcvíz az
irritált, vörösödésre hajlamos bőr ápolására.
Gyógynövényösszetevői erősítik az érfalakat,
enyhítik a bőrpírt, javítják a keringést, csökkentik
a bőr érzékenységét, és hatásosan nyugtatják a
bőr rétegeit. Az olajos szérumok, krémek
hatóanyagainak felszívódását nagymértékben
támogatja.

Ghanai fekete szappan - Kamillavirágvíz - Citromfűvíz
Thermál gyógyvíz - Allantoin - Orbáncfű kivonat - Kamilla
kivonat - Körömvirág kivonat - Rizsolaj - Növényi hidratáló
tenzid - Növényi emulgeátor - Levendulaolaj - Citromfűolaj
Cickafarkolaj - Xantán gumi

Szalmagyopár víz - Kamillavirágvíz - Allantoin - Vörösszölő
kivonat - Gesztenyehéj kivonat - Niacinamide-Vitamin B3
Vitamin C - Kollagén Protein - Acerola cseresznye por
Ligetszépe olaj - Lecithin - Tejsav - Pálmarózsa olaj Geránium
olaj

Oilserum special COUPEROSE

Cream special COUPEROSE

Speciális olajszérum rosaceás bőrre

Speciális krém rosaceás bőrre

Gyógynövény kivonatokban különösen gazdag,
gyorsan felszívódó olajszérum a bőr mélyebb
rétegeiben fejti ki hatását. Összetevői szinergetikus hatásukkal erősítik az érfalakat, enyhítik a
bőrpírt, javítják a keringést, csökkentik a bőr érzékenységét, és hatásosan nyugtatják az epidermist. A bőr visszanyeri eredeti színét és szöveti
állapotát.

A gyógynövény kivonatokban különösen gazdag,
lágy krém mindennapi alkalmazása során tökéletes ápolást és védelmet nyújt. Összetevői szinergetikus hatásukkal erősítik az érfalakat, enyhítik a
bőrpírt, javítják a keringést, csökkentik a bőr érzékenységét, és hatásosan nyugtatják az epidermist.
Az értékes növényi olajok táplálják a bőrt és védik
a környezeti ártalmaktól. A kötőszövet erősítő,
kollagénképződést serkentő és vízmegkötő anyagok biztosítják a bőr megﬁatalítását. A kezelt felület egyenletes és selymesen hiratált lesz, a bőr viszszanyeri eredeti színét és szöveti állapotát.
SPF 15+, PPD 10

A speciális szérum minden bőr típus kezelésére
alkalmas mely kivörösödött, rosaceás tüneteket
mutat.
Rizsolaj - Szőlőmagolaj - Ligetszépe olaj - Homoktövis magolaj - Gránátalma magolaj - Homoktövis kivonat - Körömvirág
kivonat - Vadgesztenye kivonat - Szőlőtermés kivonat
Homoktövis magolaj - Tigrisfű kivonat - Krizantémvirág kivonat - Japán lonc virágkivonat - Panthenol - Bisabolol - Koenzim Q10 - Rozmaring kivonat - Guajakfa olaj - Balzsamos
szuhar olaj - Aloe vera olaj - Pálmarózsa olaj - Vitamin E - Vitamin C

A speciális krém minden bőr típus kezelésére
alkalmas, főként a száraz, érzékeny, kivörösödött
arcbőrre.
Szalmagyopárvíz - Rizsolaj - Szőlőmagolaj - Növényi emulgeátor - Ligetszépeolaj - Homoktövismagolaj - Homoktövis kivonat - Körömvirág kivonat - Gesztenye kivonat - Szőlőtermés
kivonat - Szőlőlevél kivonat - Tölgyfakéreg kivonat - Tigrisfű
kivonat - Rozmaring kivonat - Anatto kivonat - Krizantémvirág kivonat - Japán lonc virágkivonat - Allantoin - Guajakfa
olaj - Bisabolol - Tejsav - Niacinamide-Vitamin B3 - Fényvédő
komplex - Balzsamos szuhar olaj - Aloe Vera olaj - Pálmarózsa
olaj - Vitamin C - Vitamin E

Mask special COUPEROSE
Speciális maszk rosaceás bőrre
A
koncentrált
hatóanyagtartalmú
maszk
megkönnyebbülést hoz irritált bőrnek. Gyógynövény komponensei gyógyítják a kipirosodott, tág
erezetű bőrt. Összetevői szinergetikus hatásukkal
erősítik az érfalakat, enyhítik a bőrpírt, javítják a
keringést, csökkentik a bőr érzékenységét, és
hatásosan nyugtatják az epidermist anélkül, hogy
kiszárítanák a bőrt. A speciális maszk minden bőr
típus kezelésére alkalmas, főként a száraz,
érzékeny, kivörösödött arcbőrre.
Szalmagyopárvíz - Rhassoul agyag - Rizsolaj - Növényi
emulgeátor - Ligetszépe olaj - Homoktövis magolaj Szőlőmagolaj - Homoktövis kivonat - Allantoin - Ichtyol - Körömvirág
kivonat - Vadgesztenye kivonat - Szőlőtermés kivonat
Szőlőlevél kivonat - Tölgyfakéreg kivonat - Tigrisfű kivonat
Rozmaring kivonat - Allantoin - Guajakfa olaj - Aloe Vera olaj
Pálmarózsa olaj - Ylang olaj - Narancsvirág olaj - Vitamin C
Vitamin A - Vitamin E

100%
természetes
összetevők

Összetevők
Hidrolátumok: Búzavirágvíz - Nyugtatja a fáradt, irritált szemeket, lehúzza a szem
alatti duzzanatokat. Felfrissíti a bőrszöveteket és csillapítja az irritált bőrt. Citromfűvíz
- A bőr öregedését megelőző és kezekő hidrolizátum. Minden bőrtipusra alkalmas,
kiváltképp az érett bőrre. Nyugtató, gyulladásgátló, kisimítja a bőrt. Kamillavíz Bőrtisztító és bőrregeneráló hidrolizátum. Minden bőrtipusra ajánlott, de leginkább az
irritált, törékeny bőrre. Helyreállítja a bőr egyensúlyát. Szalmagyopárvíz - Keringést
serkentő, gyulladáscsökkentő és összehúzó hatású, Kiváló a túlterhelt, eltömődött bőr
ápolására. Szépen ápolja a pattanásnyomokat, pirosságot, bőrpírt is. Elősegíti a bőr
regenerálódását, hámképzését. Rózsavíz - A damaszkuszi rózsavíz bármely
bőrtipusnak megfelelő nemes, élénkítő virágvíz. Feszesítő és öregedésgátló
hidrolizátum, mely felüdíti és hidratálja az arcot. Thermál gyógyvíz - Lassítja a bőr
öregedési folyamatait. Fokozza a sejtek megújulását, erősíti a kötőszövetet és
ásványosítja a bőrt.
Olajak: Homoktövismagolaj - Rendkívül gazdagon tartalmaz A, E, D és K vitamint,
béta-karotint, ﬂavonoidokat, ﬁtoszterolokat, szerotoninit, aminosavakat és
nyomelemeket. Szerkezetjavító, regeneráló hatású különleges olaj. Védő és
öregedésgátló hatású. Jojoba olaj - Szerkezetében a bőr által termelt faggyúhoz
hasonló folyékony viasz, mely megvédi a bőrt a kiszáradástól és a negatív környezeti
ártalmaktól. Megelőzi a ráncok kialakulását és a meglévő ráncokat csökkenti. Növeli a
bőr rugalmasságát, selymessé és puhává varázsolja a bőrt. Ligetszépe olaj - A
ligetszépe magjából készült olaj olyan létfontosságú zsírsavakat tartalmaz, mint a
linolsav és a gamma-linolénsavak. A gamma-linolénsav fontos összetevője a sejtfalnak.
Csökkenti a bőr ráncosságát, elősegíti a bőr egészséges működését. Lassítja az
öregedés folyamatát. Rizsolaj - A rizsolaj érdekes összetételű olaj, egyesíti a
ﬁtoszterolokat, karotenoidokkal, az oryzanolt a ferolsavval. Kivételesen jó antioxidáns
és regeneráló. Jól áthatol a bőrön. Szkvalén - 100% -os tisztaságú olivaolaj szkvalén,
mely puhítja a bőrt, növeli a rugalmasságát, csökkenti az öregedés jeleit és növeli a
sejtek megújulását. Szőlőmagolaj - A szőlőmagolaj rendkívül gazdag E vitaminban,
melynek köszönhetően kiváló antioxidáns hatású. A bőr simaságát, rugalmasságát
biztosítja. Megelőzi korai öregedését, képes a kollagén szöveteket regenerálni,
növekedésüket stimulálni, a petyhüdt bőr állapotát javítani. Természetes sunblocker és
fényvédő, visszaveri a káros UV-A és UV-B sugarakat.
Növényi kivonatok: Acmella kivonat - Szemmel láthatóan kisimítja a bőr felületét,
azáltal, hogy serkenti a ﬁbroblasztok biomechanikai működését és segíti átszervezni a
bőrszerkezetet. Alapmechanizmusa a belülről való feszítés. Anatto kivonat - Egy
antioxidáns hatóanyag, mely gyorsítja a barnulást, felkészíti a bőrt a napozásra.
Elősegíti a melatonin képződését és hozzájárul, hogy a bőr hosszabb ideig megőrizze
a barnaságát. Bőrvédő hatóanyag, véd a szabadgyökök ellen. Természetes védőfaktor.
Fűzfakéreg kivonat - Természetes szalicilsav forrás. A kipirosodott bőrre nyugtató
hatású, a gyulladásos folyamatokat visszaszorítja, cseranyag tartalma pórusösszehúzó.
Jelentősen hozzájárul a sejtek regenerálódásához. Enyhíti a bőrön a ﬁnom vonalakat,
ráncokat, halványítja a kissebb hegeket. Feljavítja a bőr általános állapotát. Tisztítja a
pórusokat, elősegíti más hatóanyagoknak a bőr mélyebb rétegeibe jutását. Tartósítja a
készítményeket. Homoktövis termés kivonat - Lassítja a ráncok kialakulását, pozítivan
befolyásolja a pigmentációs folyamatokat , konzerválja a barnaságot. Rosaceas bőrre
jótékonyan hat. Erősíti a kötőszövetet, hámosító és gyulladáscsökkentő hatása miatt

segíti a sebgyógyulást és a bőrbetegségek gyógyulását. Véd a káros UV-sugárzástól.
Kamillavirág kivonat - Valódi kamilla. Antiallergikus, nyugtató és gyulladáscsökkentő
hatású. Körömvirág kivonat - Nyugtató, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő és
fertőtlenítő hatású. Kiváló a száraz, érzékeny és gyulladt bőr kezelésére, de hidratáló és
feszesítő hatása is elismert. Orbáncfű kivonat - Gazdag hatóanyag tartalmú kivonat.
Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Csökkenti a nyirokrendszeri
pangásokat és az ödémát. Az irritált bőrfelületen gyógyító hatású. Rozmaring kivonat
- Erőteljes antioxidáns, mikróbaölő és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A
készítmények tartósítására is alkalmazzuk. Szőlőtermés és levél kivonat - Vérkeringést
serkentő hatóanyag, vénás tónusjavító, szabadgyökellenes, védi a bőrt a korai
öregedéstől és növeli a bőr tónusát, rugalmasságát. Resveratrolt tartalmaz, mely egy
erőteljes antioxidáns, öregedésgátló hatásokkal. Tigrisfű kivonat - Serkenti a
ﬁbroblaszt sejteket, ezáltal az új sejtképződés fokozódik, serkenti a kollagénképződést.
Bőrszövet regeneráló, ráncmegelőző és ránctalanító, feszesítő hatású. Tölgyfakéreg
kivonat - A bőr ereit összehúzza, edzi. Kiváló gyulladáscsökkentő és hámosító hatású.
Vagesztenyetermés és levél kivonat - Javítja a sejtek oxigénellátását és megújítja az
anyagcseréjüket. Növeli a hajszálerek ellenálló képességét és az értónust, valamint
serkenti a vérkeringést.
Aromaterápiás illóolajok: Aloe vera olaj - 160 bőraktív hatóanyagot tartalmaz. Ide
tartozik valamennyi táp- és építőanyag, valamint enzimek. Ezek védő és élénkítő
hatásúak, javítják a vérellátást, tisztítanak, és selymessé teszik a bőrt. Javítja a többi
hatóanyag felhasználását, és gyulladáscsökkentő hatású. Balzsamos szuhar olaj Tónusjavító és bőrfeszesítő hatású, így hasznos szolgálatot tesz az érett, rugalmatlan
arcbőr ápolásában. Erőteljes hámképző, összehúzó hatású. Cickafarkolaj - Gyulladás
gátló, valamint a bőr és a nyálkahártya gyulladások esetén sebgyógyító hatású. A
csersavtartalmának köszönhetően hámosító hatású. Citromfűolaj - Gyulladás gátló,
antivirális, antibakteriális, bőrön pórusösszehúzó és tonizáló hatású. Geránium olaj Serkenti a vérkeringést, így felfrissíti a sápadt és igénybevett bőrt. Eltünteti a
bőrhibákat, fényt és ﬁatalos jelleget ad az arcnak. Guajakfaolaj - Olyan sérülések és
makacs irritációs bántalmak gyógyításához is hozzájárul, ahol a bőr egyéb kezelésekre
nem reagál. Gombák, baktériumok, vírusok okozta, a mechanikai, kémiai ingerek okozta
és pszichoszomatikus ingerek általi bőrproblémákra lehet gyógyír. Levendulaolaj Serkenti a bőr anyagcsere folyamatait és elősegíti táplálását. Bőrnyugtató,
bőrregeneráló tulajdonságú. Narancsvirág olaj - Minden bőrtípus ápolására alkalmas.
Visszaadja a bőr egészséges hidratáltságát, bőrnyugtató és bőrregeneráló hatású.
Pálmarózsa olaj - Bőrregeneráló hatásánál fogva mérsékli a ráncosodást, csillapítja a
gyulladást és a bőr izgatottságát. Segíti a bőr hidratálását és a bőrregenerációt.
Rózsafa olaj - Bőrregeneráló, erőteljesen csökkenti a ráncosodást és a szem körüli
szarkalábakat. Kiegyensúlyozza a zsíros és a száraz bőrt is. Megnyugtatja az érzékeny
és gyulladt bőrt. Rózsa olaj - A rózsától a hervadt bőr új életre kel. A rózsa vízmegkötő
képessége javítja a bőr hidratációját. Ezen hatását a quercetinnek köszönheti, amely
egy növényi pigment ﬂavonoid. Emellett regeneráló és rugalmasító hatású. Vadmurok
olaj - Erősen méregtelenítő hatású és serkenti a bőrﬁatalító folyamatokat. A bőr
rugalamasságának megtartására vagy visszanyerésére kifejlesztett készítmények
hasznos eleme. Hozzájárul a bőrszövetek regenerálásához, visszafogja a ráncokat,
tompítja az öregedési foltokat, májfoltokat. Ragyogást kölcsönöz a bőrnek, élénkítő és
keringésjavító hatású.

Speciális hatóanyagok: Acerola por - Vitaminokban dúsgazdag antioxidáns,
serkenti a kollagénképződést, hámosítja és ásványosítja a bőrt. Erőteljes anti- aging
hatóanyag. Aloe vera por - Gyorsítja az új sejtek képződését, segíti a sebgyógyulást. Regeneráló, hámképző, tápláló, feszesítő hatású. Gyógyítja az irritált bőrt.
Vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat és poliszacharidokat tartalmaz.
Ananászpor - Az ananász bromelint tartalmaz, egy fehérjebontó enzimet. Ezáltal
kiváló hámlasztó és tisztító tulajdonsággal rendelkezik. Allantoin - A fekete
nadálytő gyökeréből kivont hatóanyag. Serkenti a sebgyógyulást, hámosító,
bőrnyugtató és szerkezetjavító hatású. Hozzájárul a kollagéntermelődéshez és a
bőr megújulásához. Coenzym Q10 - Erőteljes antioxidáns, elősegíti a kollagén és
elasztin termelődését, hozzájárul a ráncok mélységének csökkentéséhez.
Megkönnyíti a kozmetikai haanyagok biohasznosulását és elősegíti a bőr
savköpenyének helyreállítását. D-Panthenol - A bőrazonos természetes
hatóanyag. Elősegíti a sejtnövekedést, erőteljes hidratáló, gyulladáscsökkentő és
hámképző hatású. Csillapítja az irritált bőrt. Hibiszkuszvirágpor - A hibiszkuszvirág
antioxidánsokban, polifenolokban és AHA savakban gazdag, melyek
együttműködve kitűnő jótékony hatást fejtenek a bőrre. Ösztönzi a bőr mikrokeringését, serkenti a kollagénképződést és a sejtmegújulást. Fényvédő komplex - A
jelenlegi legmodernebb és legbiztonságosabb ﬁzikai fényvédő technológia.
Hialuronsav - Növényi eredetű hatóanyag, a szőlőcukorból, szójapeptidből és
élesztőkivonatból biotechnológiával előállított hatóanyag. Erősen hidratáló, igazi
ráncfeltöltő és feszesítő. Finomságot kölcsönöz a bőrnek. Ichtiol - Az ichtiol nem
más, mint az ichtiolitok száraz lepárlásából nyert "illóolaj". Kiváló redukáló szer,
faggyúmirigy szabályozó, sebgyógyító és gyulladásgátló, rendelkezik hámképző,
fertőtlenítő, érösszehúzó és nyugtató hatással. Niacinamide - A B3 vitamin
elsődlegesen a szép és egészséges bőrért felel. Ezen kívül elengedhetetlen a
sejtekben folyó energiatermeléshez. Erősíti a bőr természetes védőgátját. Növényi
kollagén - Bársonyosítja, kisimítja az arcbőrt és feljavítja a bőr szerkezetét.
Vízhiányos bőrre ideális hatóanyag. Rhassoul agyag - Nagyon ﬁnom, parányi
szemcsékből álló barnás színű természetes marokkói agyagföld, jótékony hatású
az irritált, pirosodásra hajlamos, rosaceás bőrre. Tejsav - Bőrazonos hatóanyag. A
szőlőcukor fermentálásával nyert természetes sav. Fiatalítja a bőrt, fokozza a
kollagénszintézist, halványítja a bőrelszíneződéseket és szelíd hámlasztó.
Természetes Bisabolol - Sokoldalú bőrjavító és nyugtató hatóanyag. Erőteljes
gyulladáscsökkentő, mérsékli a bőrön keresztül történő vízvesztést. Emellett
hámosító, feljavítja a bőr szerkezetét oly módon, hogy a bőr mélyére hatol és
tartósan ott marad. Vitamin E - Növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és
simaságát. Az egészséges bőr titka a megfelelő mennyiségű E-vitamin. Fényvédő
hatása is ismert, véd a káros sugaraktól. Fontos szerepe van a szabadgyökök
kialakulásának megakadályozásában. Vérbőséget idéz elő, így fokozza a bőr
anyagcseréjét, regeneráló és hámképző hatását. Gyulladáscsökkentő és gátolja az
öregedést. Természetes tartósítószer. Vitamin A - Csökkenti a bőr öregedésének
tüneteit - a ráncosodást, a barna foltok kialakulását és a bőrszáradást. Jó hatással
óvja a bőrt a napfény okozta idő előtti öregedéstől. Vitamin C - Az aszkorbinsav
antioxidáns és szerepe van a kollagénképzésben. Meggyorsítja a sebek és egyéb
bőrfelületi hegesedések gyógyulását. Az égett bőrfelületet gyorsan regenerálja. A
nap okozta súlyos égési nyomok ellen is kiváló, illetve lassítja a bőröregedéssel járó
ráncosodást.

