Growth Factor Technology
Inovativní technologie s růstovými faktory
Výsledkem intenzivního rozvoje na poli kosmetologie je zvýšená poptávka
po kosmetických přípravcích obsahujících inovativní aktivní látky, které
stimulují biologickou aktivitu kůže. V ideálním případě by se mělo jednat o
látky přirozeně se v kůži nacházející, neboť se lépe vstřebávají a
nezpůsobují alergické reakce. Purlés vyvinul ve svých laboratořích
inovativní novou řadu pod názvem „Growth Factor Technology.“, tj. ošetření
na základě růstových faktorů.
Tato nová řada obsahuje růstové faktory, to jest ingredience, které vyhovují
výše uvedeným požadavkům. Přesněji, nová řada je založena na výběru
peptidů majících biologický vliv na buňky, stimulují jejich růst,
metabolismus a dělení. Toto působení aktivuje proces regenerace a
obnovení buněk, což je zásadní v péči o omlazení pokožky. Výzkum
ukazuje, že povrchová aplikace mixu růstových faktorů urychluje hojení
narušené pleti, stimuluje syntézu kolagenu, elastinu a ostatních složek
intercelulárního matrixu.
Technologie růstových faktorů, řada The Growth Technology, slouží
jako vynikající anti-ageingové a revitalizační ošetření a navíc je ideální
pro narušenou pleť. Ošetření je tedy vhodné i po intenzivních
dermatoestetických zákrocích, jako je chemický peeling či mezoterapie
atd. Účinky růstových faktorů mohou být také využity na ošetření pleti
zjizvené, např. po akné, nebo na pleť stárnoucí charakterizovanou ztrátou
pevnosti a elasticity.
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EGF Youth Shot

EFG Youth Hydrogel Mask

Jde o ampulky se speciálním sterilním přípravkem obsahujícím růstové faktory
se silnými regeneračními a rejuvenačními vlastnostmi. Intenzivní účinek
aktivních látek se odehrává na buněčné úrovni. Růstové faktory ve formě
peptidů stimulují dělení buněk, produkci podpůrných vláken a také složek
extracelulárního matrixu. Výsledkem je zdravá pleť, která plní svou ochrannou
funkci. Výzkum ukazuje, že vnější aplikace těchto ingrediencí na kůži je účinná
pro obnovu buněk, stimuluje formování kolagenu a redukuje hloubku vrásek.
Formule také obsahuje postbiotický enzymový komplex. Tento komplex
sestává z proteolytické enzymatické podpory přírodní mikroflóry epidermis,
poskytuje lehkou exfoliaci, zatímco stimuluje regeneraci hlubších vrstev kůže.
Dále kyselina hyaluronová dodává přípravku hydratační vlastnosti. Sterilní
ampule jsou vhodné i pro mezoterapii.

Hydrogelová maska proti vráskám s vyhlazujícími a hydratačními
účinky. Maska je vyrobena tak, aby se snadno přizpůsobila tvaru
obličeje. Po aplikaci masky dochází k průniku aktivních látek
hlouboko do kůže. Navíc obsahuje účinné hydratační látky, jako je
kyselina hyaluronová a kolagen. Epidermální růstový faktor (EGF)
stimuluje dělení a diferenciaci epidermálních buněk, díky čemuž má
regenerační účinky. Hojivé procesy v pleti jsou podpořeny
allantoinem, panthenolem a šnečím slizem, což jsou vynikající látky,
které udržují pleť zdravou a mladistvou a zároveň ji zklidňují.
Prokázaný protivráskový účinek adenosinu v kombinaci s jinými
látkami činí z přípravku EGF Youth Hydrogel Mask revoluční řešení v
boji proti stárnutí pleti.

Návod na použití:
Přípravek naneste na očištěnou kůži a lehce masírujte. Přípravek můžete
aplikovat pomocí ruční masáže nebo přístrojů podporujících přenos aktivních
látek (elektroporační metody, mezoterapie atd.).

Návod na použití:
Masku vyjměte z obalu a odstraňte ochranné vrstvy. Vrchní a spodní
díl masky přiložte na očištěnou pleť a nechte působit po dobu 15-20
minut. Poté masku sejměte a zbylou látku vmasírujte do pokožky.

20.3.

20.4.

EGF Youth Eye Elixir

EGF Youth Cream

Lehké oční sérum se sametovou formulí zanechává pleť svěží a na dotyk
příjemně jemnou. Komplex Actiflow a extrakt vilínu jsou aktivními látkami, které
stahují rozšířené cévky. Jejich působení napomáhá redukci otoků a tmavých
kruhů pod očima. Komplex Fucogel zajišťuje dlouhodobou hydrataci.
Přípravek také obsahuje Postbiotic Enzyme Complex skládající se z
proteolytických enzymů, které podporují přirozenou mikroflóru epidermis. V
kombinaci se skupinou mnoha růstových faktorů tyto enzymy stimulují
regeneraci pleti, jejímž výsledkem je anti-ageingový efekt. Sérum pleť
stimuluje, hydratuje a zjemňuje. Sérum lze použít samostatně nebo v
kombinaci s očním krémem.

Výjimečně bohatý a vyživující protivráskový krém. Je určen pro
suchou pleť, která vyžaduje regeneraci, a taktéž pro pleť zralou
potýkající se se ztrátou pevnosti a známkami stárnutí. Krém obsahuje
peptidy s různými účinky. Matrixyl, známý pro své vynikající výsledky,
redukuje jemné vrásky stimulací produkci kolagenu. Taktéž vyživující
peptidy v komplexu Nutripeptides aktivují ochranný mechanismus
pleti. Dále peptidy, patřící do skupiny růstových faktorů, výrazně
podporují regenerační procesy v kůži. Protivráskové a stimulační
vlastnosti krému jsou umocněny extraktem z laminarie, bohatým na
minerály a také výtažkem z aloe, který je přítomen v anti-ageingovém
komplexu Marine. Dlouhotrvající hydratace je zajištěna kyselinou
hyaluronovou a Fucogelem. Významný obsah vyživujících peptidů
spolu se skvalenem umožňuje regeneraci poškozené ochranné
bariéry kůže, hydrolipidní vrstvy. EFG Youth Cream oddaluje známky
procesu stárnutí pleti, zlepšuje její pevnost, vyhlazuje jemné vrásky a
dodává pleti mladistvý vzhled.

Návod na použití:
Naneste na oční okolí a jemně vklepejte prsty do pokožky.

Návod na použití:
Malé množství krému naneste na obličej a krk a jemnými pohyby
vmasírujte do pokožky až do jeho vstřebání.
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EGF Youth Eye Elixir (oční sérum)

EGF Youth Cream

Oční sérum obsahující růstové faktory, které stimulují syntézu prvků
zodpovědných za mladistvý vzhled pleti, a to včetně kolagenu. Lehká
textura přípravku podporuje průnik aktivních látek hluboko do kůže.
Komplex Fucogel je zodpovědný za hydratační působení přípravku a
výtažek z vilínu a Actiflow napomáhají redukci otoků a tmavých kruhů pod
očima. Chladivý aplikátor, který lze použít pro jemnou masáž, umocňuje
protiotokový efekt. Sérum odstraňuje známky únavy, zpevňuje a dodává
elasticitu pleti v očním okolí. Lze používat samostatně nebo v kombinaci s
očním krémem.

Nová generace krému s vyživující formulí, která zanechává pleť
hedvábně jemnou. Je doporučen pro suchou pleť, která potřebuje
rozsáhlou regeneraci, ale také pro pleť zralou se ztrátou pevnosti
a známkami stárnutí. Dlouhotrvající hydratace je výsledkem
obsahu kyseliny hyaluronové a Fucogelu ve formuli přípravku.
Významné množství anti-ageingových aktivních látek, včetně
peptidů, Matrixylu a komplexu mořských řas v kombinaci se silně
stimulujícími růstovými faktory, regeneračními emolienty a
skvalenem, jsou zárukou multifunkčního působení přípravku EGF
Youth Cream. Krém vyživuje, regeneruje, oddaluje známky
stárnutí pleti, zároveň pleť zpevňuje a projasňuje.

Návod na použití:
Malé množství elixíru naneste na pleť očního okolí. Pomocí chladivého
aplikátoru jemně vmasírujte do pleti krouživými pohyby. Zbývající množství
přípravku vmasírujte poklepáním prsty. Používejte ráno a večer.

Návod na použití:
Malé množství krému naneste na obličej a krk. Krouživými pohyby
vmasírujte do pleti až do úplného vstřebání. Používejte ráno a
večer.

