HYDRA ORIGINAL - Thirst-Relief Melting Cream
Sizes: retail - 50 ml jar / professional - 100 ml tube

PROPERTIES
This luscious cream provides intense, lasting moisture to leave skin comfortable,
visibly plumper and radiant. Ideal for normal to dry skin.

HYDRA ORIGINAL - Jemný hydratační krém
Balení: maloobchodní - dóza 50 ml / profesionální - tuba 100 ml

VLASTNOSTI
Tento svůdný krém poskytuje intenzivní a dlouhotrvající hydrataci, pokožku
zanechává klidnou, viditelně kypřejší a zářivou. Ideální pro normální až suchou
pleť.

STAR MARINE INGREDIENT
WEAVING ALGAE: Weaving Algae are Laminaria brown algae, notably found in
Brittany. PHYTOMER has developed an algae farming program on cords in order
to control the use and quality of the resource and to ensure its natural survival.
PHYTOMER scientists discovered the exceptional power of Weaving Algae to keep
water deep within the skin and thereby prevent dehydration. They restructure skin’s
water reservoir for a better storage of water and an ideal diffusion throughout the
epidermis. The moisturizing results are exceptional: skin is ideally
hydrated after the first application. After 2 weeks skin is perfectly irrigated, as if its
thirst is quenched.

MOŘSKÁ SLOŽKA
ŘASA WEAVING ALGAE: Řasy Weawing Algae jsou hnědé řasy Laminaria s
hojným výskytem v Bretani. Společnost PHYTOMER vyvinula chovný program
řas na provázcích pro kontrolu kvality a pro zajištění jejího přírodního přežití.
Vědci společnosti PHYTOMER objevili výjimečné schopnosti řasy Weawing
Algae udržet vodu hluboko v kůži a tím předcházet její dehydrataci.
Restrukturují úložiště vody v pokožce pro její lepší uchování a ideální šíření v
kůži. Výjimečné hydratační výsledky: pokožka je optimálně hydratovaná již po
první aplikaci. Po 2 týdnech je dokonale zavlažovaná a její žízeň je uhašená.

+ Glasswort Oil: improves the circulation and storage of water in the epidermis.

+ Olej ze slanorožce: zlepšuje cirkulaci a uchování vody v pokožce.

+ Pheohydrane (Laminaria digitata): moisturizes, restructures the hydrolipidic film
and traps water in the tissues for an immediate and long-lasting effect.

+ Pheohydrane (řasa Laminaria digitata): hydratuje, restrukturalizuje
hydrolipidický film a zachytává vodu ve tkáni pro okamžitý a
dlouhotrvající účinek.

+ OLIGOMER®: delivers an ideal supply of all trace elements, strengthens the
skin and helps prevent cellular fatigue.

+ OLIGOMER®: optimálně doplňuje všechny stopové prvky, posiluje
pokožku a zabraňuje únavě buněk.

CLINICAL RESULTS

KLINICKÉ VÝSLEDKY

100% of women* find their skin ideally moisturized after the 1st application.
Available in ultra-light texture for normal to combination skin with:

100 % žen* pociťovalo svoji pokožku optimálně hydratovanou po první aplikaci.

HYDRACONTINUE - Radiance Energizing Cream

HYDRACONTINUE - Rozjasňující posilující krém

Sizes: retail - 50 ml tube / professional: 100 ml tube

Balení: maloobchodní - tuba 50 ml / profesionální: tuba 100 ml

PROPERTIES: This light emulsion gives an "invigorating boost“ effect to the skin.
Provides immediate and long-lasting moisture.

VLASTNOSTI: Jemná emulze pro intenzivní osvěžení pokožky.
Poskytuje okamžitou a dlouhotrvající hydrataci.

INGREDIENTS
Weaving Algae: restructures skin’s water reservoir to prevent dehydration.
Sea Buckthorn Pulp: rich in Omega-7, a very rare essential fatty acid that
stimulates cell metabolism and increases cell vitality.

SLOŽKY
Řasa Weawing Algae: restrukturalizuje úložiště vody v pokožce, čímž zabraňuje
dehydrataci.
Dužina z rakytníku: bohatý na vzácné Omega 7 mastné kyseliny, které stimulují
buněčný metabolizmus a zvyšují vitalitu buněk.

