
 

 

 
Regeneračné funkcie pokožky 
sa časom zoslabujú. Tento 
úbytok vedie k pomalšej obnove 
kožných buniek, zníženiu 
kolagénu, hrúbky kože, hustoty 
a elasticity pokožky, horšiemu 
zásobovaniu živinami 
a prekrveniu pokožky. 
Viditeľnými následkami sú 
prejavy rýchlejšieho starnutia 
pokožky - vrásky, jemné linky, 
strata pevnosti a tenšia 
pokožka. 
 
Produktový rad Wellmaxx 
Skineffect Medical Beauty 
prináša tri nové produkty s 
vitamínmi krásy A, E a najmä 
so stabilizovaným derivátom 
vitamínu C a účinným 
ochranným systémom Juvenessence®, ktorý  detoxikuje a pomáha 
výrazne spomaliť proces starnutia.  
 
Hladké textúry sa jemne vpíjajú do pokožky a dopĺňajú zážitok zo 
starostlivosti jemnou ovocnou vôňou. 



Vitamín C – antioxidant 
 
Vedeli ste, že vitamín C viaže voľné radikály a tým zabraňuje poškodeniu 
buniek a procesom predčasného starnutia?  Vitamín C sa podieľa na tvorbe 
kolagénu - zložky spojivové tkaniva nenahraditeľného pre pružnosť a pevnosť 
pokožky. 
 
Stabilizovaný vitamín C je chránený pred degradáciou a prejde ľahko cez 
pokožku, kde môže naplno využiť jeho antioxidačné účinky. Použitý typ 
vitamínu C v tomto kozmetickom rade sa v pokožke postupne premieňa na 
aktívny vitamín C, takže má silnejší a trvalejší účinok ako klasický vitamín C.  
 
Vitamín C je ideálny na prevenciu fotostarnutia, ako aj mimických liniek a 
vrások. Pri použití v našich vysokokvalitných prípravkoch zabezpečuje táto 
zložka aktivačné vlastnosti prírodných enzýmov pre dosiahnutie mladšie 
vyzerajúcej pokožky, ktorá vás prekvapí zdravou a mladistvou žiarou.  
 
Stabilizovaný vitamín C, vitamín E a vitamín A – receptúra postavená na 
silnom antioxidačnom komplexe v spojení s tripeptidmi Juvenessence® 
spevňuje a rozjasňuje vzhľad pokožky, minimalizuje viditeľné známky 
fotostarnutia a ochraňuje pokožku pred znečistením a inými stresovými 
faktormi životného prostredia. 
 

Juvenessence® 
 
Kozmetický rad obsahuje účinný ochranný systém Juvenessence®, ktorý 
zabraňuje predčasnému starnutiu a spomaľuje starnutie pokožky zapríčinené 
pribúdajúcim vekom. 
 
Tento tripeptid z hnedých rias tlmí proteín, ktorý spôsobuje rýchlejšie starnutie 
pokožky. Oddialením predčasného starnutia pleti sa remodelujú ochabnuté 
kontúry. Praktický efekt sa prejavuje v zlepšenej súdržnosti buniek, 
optimalizovanej štruktúre pokožky a hladkom reliéfe pokožky. Elasticita a tonus 
sa zvyšujú vďaka novým kolagénovým a elastínovým vláknam.  
 
Sebahodnotenie testovaných osôb po 28 dňoch používania: 

Elasticita pokožky: + 85% zlepšenie 
Textúra pokožky: + 85% zlepšenie 

Pevnosť pokožky: + 90 % zlepšenie  
Obsah vlhkosti: + 70 % zlepšenie 

 



Krémový fluid RICH 
určený pre unavenú a suchú pleť 
 
24-hodinový fluid revitalizuje pokožku a svojou 
inovatívnou kombináciou aktívnych zložiek pomáha 
pôsobiť proti rôznym opravným mechanizmom 
oslabenia pokožky.  
 
• Stabilizovaný vitamín C 
• Vitamíny A + E 
• Juvenessence® 
• Aquaxyl™ 
• Cenné oleje 

 
Použitie: Naneste na vyčistenú pleť ráno / večer.  
 
 
 
 

Krémový fluid  LIGHT 
určený pre zmiešanú a mierne suchú pleť  
 
24-hodinový fluid revitalizuje pokožku a svojou 
inovatívnou kombináciou aktívnych zložiek pomáha 
pôsobiť proti rôznym opravným mechanizmom 
oslabenia pokožky.  
 
• Stabilizovaný vitamín C 
• Vitamíny A + E 
• Juvenessence® 
• Aquaxyl™ 
• Cenné oleje 
 

Použitie: Naneste na vyčistenú pleť ráno / večer.  
 
 
 
 
 



Fluid pre očné zóny 
určený pre delikátnu pokožku v okolí očí 
 
Vitalizujúca starostlivosť o oči. Suché línie, tmavé 
kruhy a nepravidelnosti sú redukované a sú 
potlačené viditeľné známky starnutia. 
 
• Stabilizovaný vitamín C 
• Vitamíny A + E 
• Juvenessence®  
• Aquaxyl™ 
• JuvenEye® (fytoextrakt) 
 

 
Použitie: Naneste na vyčistenú pleť v okolí očí ráno / večer.  
 
 
 

 


