SKIN SERUM
24-TIMERS FORMEL

GMO-FRI

HØJDEPUNKTER VED SKIN SERUM
Zinzino Skin Serum er en 24-timers formel til ansigt og
hals. Den fugter og glatter huden samt forbedrer dens
elasticitet og styrke. Dette reducerer fine linjer og
forekomsten af rynker.
Zinzino Skin Serum er den første af sin slags. Det er
designet til at tilgå og ændre aldring systematisk, og
det repræsenterer det næste evolutionære skridt
inden for hudpleje.
Zinzino Skin Serum virker ved at forbedre den
ekstracellulære matrix (ECM), det fine net af
mikrofibre, der understøtter huden. De aktive
ingredienser i Zinzino Skin Serum beskytter,
reparerer og genopbygger dette net.
Indhold: 50 ml, 30 ml, 10x5 ml

VIGTIGE FORDELE
Fugter og udglatter huden
Forbedrer hudens elasticitet og styrke
Reducerer fine linjer og forekomsten
af rynker
Reducerer størrelsen af porerne

DEN EKSTRA-CELLULÆRE MATRIX ER
KRITISK INVOLVERET I HUDALDRING
OG -REPARATION
Udsat hud (på hænder og ansigt) ældes hurtigere end ikkeudsat
hud, fordi mange tegn på ældning forårsages af eksterne faktorer.
Disse omfatter solen, cigaretrøg og miljøforurening, der producerer
hud-skadelige frie radikaler.
Der er også interne faktorer. Når hudens stofskifte er optimalt, repareres skader og matrix bevares. Dårlig ernæring accelererer imidlertid matrix-skader og bremser regenerering af matrix. Det fører til
øget ødelæggelse af matrix, og fremskynder udviklingen af fine linjer
og rynker. Hudpleje bør tage fat på årsagerne til aldring, såvel som
dens synlige tegn. Zinzino Skin Serum gør dette ved at beskytte,
reparere og genopbygge matrixen.
Det er et højeffektivt enkeltstående produkt. Men hvis din ernæring
ikke er perfekt, får det endnu større betydning når det kombineres
med BalanceOil og Xtend, der nærer huden fra indefra.

PROTECT: NEDSÆTTER NEDBRYDELSEN
AF MATRIX
Sollys gør huden ældre ved at nedbryde ECM. Zinzino Skin Serum
indeholder 4 aktive ingredienser, som blokerer den centrale del af
aldringsprocessen på fire forskellige stadier.
- squalen
- 1-3, 1-6 betaglukaner
- tocopheroler og tocotrienoler
- oliven polyfenoler

REPARER: FREMMER DANNELSE AF
MATRIX
Hudceller kaldet fibroblaster reparerer ECM ved at danne ny kollagen, elastin og andre mikrofibre. Zinzino Skin Serum indeholder 2
aktive ingredienser, der forbedrer fibroblast-aktivitet på to komplementære måder.
- kobber heptapeptid
- 1-3, 1-6 betaglukaner
Ved at reducere ECM-nedbrydning og styrke reparation af matrix ,
forbedres kvaliteten af ECM gradvist. Dette giver udseendet ungdommelighed.

GENOPBYG: FORBEDRET
MATRIX-KVALITET
Genopbygger ECM hydrater, udglatter huden og forøger elasticitet
og styrke. Dette reducerer fine linjer og forekomsten af rynker.
Genopbygning tager tid, så for at give hurtigere resultater, tilføjer
serummet to hurtigtvirkende stoffer, der giver øjeblikkelige fordele
- calendula (et anti-inflammatorisk middel)
- hyaluronsyre (et fugtgivende middel)

DEN EKSTRA-CELLULÆRE MATRIX
Menneskers hud består af tre vigtige lag væv: epidermis, dermis og
hypodermis. Den ekstracellulære matrix (ECM), det fine net af mikrofibre, er en sammensat forbindelse med eksempelvis collagen, elastin og hyaluronsyre. ECM er til stede både i hele epidermis (hudlag)
og dermis (læderhud) og giver trækstyrke og elasticitet til huden. Ingredienserne i Zinzino Skin Serum er, som beskrevet i teksten, målrettet mod ECM i begge lag.
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GYLDEN GLØD
Zinzino Skin Serum indeholder spor af beta-caroten, den naturlige
farve i mange frugter og grøntsager. Gentagen brug af serum
skaber en diskret gylden glød - den samme sunde og attraktive
friskhed forbundet med en sund kost

ANDRE INGREDIENSER
Vi tilsætter også andre vigtige ingredienser i Skin Serum og disse er:
Sheasmør, en nøddebaseret fedt og Helianthus annuus, solsikkeolie,
begge med gode fugtgivende egenskaber. Vi anvender tillige Chondrus, en havtang der både har fugtgivende og UV-beskyttende effekt.
Sepiolit, et mineralholdigt ler, er tilføjet på grund af sine antiseptiske
og hud-helbredende egenskaber, hvorimod Avena Sativa, et havreekstrakt, bidrager med lindring til en irriteret hud. Endelig har vi
tilføjet betain for at støtte vandbalancen i cellerne og på grund af
sine anti-inflammatoriske egenskaber.

FRI FOR DUFTSTOFFER OG PARABENER
Zinzino Skin Serum er ikke tilsat duftstoffer. Dens svagt neutral lugt
kommer fra dens naturlige, aktive ingredienser (som eksempelvis
betaglukaner). Dette forstyrrer ikke andre duftstoffer eller parfumer.
Desuden er Skin Serum fri for parabener.

VEJLEDNING
Påføres sparsomt på ansigt og hals, morgen og aften, for de bedste
resultater. Brug inden for 12 måneder efter åbning.

BEMÆRK VENLIGST
Holdes uden for børns rækkevidde og undgå kontakt med øjne.
Dette produkt erstatter ikke den daglige brug af solbeskyttelse.

INGREDIENTS
Aqua, Glycerin, Shea Butter Ethyl Esters, Olea Europaea (Olive), Fruit
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Squalane, Sepiolite Extract, Betaine, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Pectin, Xanthan
Gum, Chondrus Crispus, Avena Sativa (Oat), Meal Extract, Sorbitan
Caprylate, Propanediol, Benzoic Acid, Polyvinyl Alcohol, Glycolic
Acid, Lactic Acid, Copper Palmitoyl, Heptapeptide-14, Heptapeptide-15 Palmitate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Yeast Polysaccharides, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxide,
Beta Carotene

