Charakteristika
Krku, dekoltu, pažím nebo výstřihu věnujeme obvykle mnohem méně pozornosti jako např. tváři.
Důležitost péče o tyto partie si začneme uvědomovat až vy vyšším věku. S přibývajícím věkem se
na pokožce tvoří vrásky. Vráska je taková změna, z níž mají ženy největší strach. Objevení první
vrásky ve věku kolem 30 let je často vnímáno jako nespravedlivé zničení pleti věkem. Pohled do
zrcadla navádí ženy na zakrytí stop času, a to vhodným ošetřením pokožky. Genetické
naprogramování organismu je nemilosrdné, avšak pomocí pravidelné péče, pravidelného
omlazování ho můžeme pozitivně ovlivnit.
Rozdíly ve způsobu stárnutí pleti a zrychlení tohoto procesu i vzhledem na sluneční záření a jiné
faktory životního stylu vytvořily z výrobků proti vráskám základ pro všechny věkové skupiny.
Zpevňující a tvarující emulze Decoletteceutical, určená na formování, vypínání a zpevnění krku,
dekoltu a paží, je založena na liftingovém komplexu, který podporuje ženské tvary. Díky
zpevňujícím látkám obsaženým v přípravku má okamžitý účinek.
Aktivní molekula – peptid, který je obsažený v biotechnologické emulzi Decoletteceutical, po
nanesení proniká přes povrch pokožky a dosahuje fibroblastové buňky. Důležitou předností je, že
tento účinek lze uplatnit bez zákroků plastické chirurgie a medicíny. Pomáhá chránit a zpevňovat
krk, dekolt a paže, obnovovat a zpevňovat podpůrnou kožní tkáň těchto partií a zároveň
ochraňuje proti škodlivým účinkem volných radikálů, které způsobují předčasné ochabování
pokožky. Výrobek výrazně ovlivňuje stav a vzhled pokožky, a proto představuje nejvyšší kategorii
péče o pleť – kosmeceutika.

Popis
Firma Herb-Pharma AG hledala kombinaci účinných látek, která by mohla stimulovat přírodní
restrukturalizaci tkáně, pojivovou tkání za účinku fibroblastů. Výsledkem tohoto vývojového
procesu je přípravek Decoletteceutical s novou účinnou látkou. Definice výrobků „proti vráskám“
je určena na dlouhodobé použití. Tento fakt musí byť brán do úvahy a jeho formulace musí byť
založena na dobře snesitelných látkách. Věrnost spotřebitele může být dosažena viditelnými
výsledky.
Decoletteceutical Biotechnologická emulze na formování, vypínání a zpevnění krku, dekoltu
a paží obsahuje jako aktivní složku syntetický miniaturní fragment nejvydatnější bílkoviny kůže –
kolagenu. Tento fragment se stává připojením kyseliny palmovité k první aminokyselině
lipofylným . Účinná látka přípravku – biotechnologicky získávaný mikrofragment přírodního
kolagenu; spouští stimulaci kolagenové syntézy; je schopný nahradit kolagenové injekce nebo
jiné prostředky a metody ošetření vrásek.
Hlavní podpůrné struktury kožní vrstvy a epidermy jsou stimulovány fyziologickým způsobem.
Dobrovolníci, kteří se zúčastnili klinických zkoušek účinných látek zaznamenali zvlhčující účinek
u 92 %, zjemňující účinek u 80 %, 76 % dobrovolnic uvedlo, že „zvláčňuje pokožku“ a 86 %
respondentů uvedlo, že „redukuje vrásky a rýhy“. Pochopení detailů fyziologických procesů
zapojených do obnovy tkáně otevírá slibné perspektivy použití biomimetických peptidů. Přípravek
Decoletteceutical Biotechnologická emulze na formování, vypínání a zpevnění krku, dekoltu
a paží stimuluje syntézu mimobuňkové matrice in vivo a ex vivo v rozdílných poměrech. Hlavní
podpůrné struktury kožní vrstvy a epidermy jsou proto stimulovány fyziologickým způsobem.
Přípravek napravuje proces stárnutí a zvyšuje opětovný vzhled charakteristický pro mladou
pokožku.

Upozornění
Přípravek je velmi dobře snášen a používá se na všechny typy pleti. Přesto se pro jeho vysokou
účinnost doporučuje přípravek před použitím otestovat na kousku pokožky. Otestujte reakci
pokožky nanesením přípravku na malou část ošetřené oblasti a před úplným nanesením počkejte
24 hodin. Pokud pocítíte podráždění nebo zvýšenou citlivost, přestaňte přípravek používat.
Zabraňte styku s očima. Pokud se výrobek dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou
a jemně je osušte.
Pouze pro vnější použití. Skladujte při teplotě do 30 oC.

Použití a dávkovaní
Odstraňte víčko z přípravku. Jemným stlačením dávkovače vytlačte potřebné množství emulze.
Pozor – při rychlém stlačení dávkovače může dojít k nasáknutí vzduchových bublinek, což by
ztížilo další práci!
Naneste na prsty potřebné množství emulze Decoletteceutical a krouživou masáží naneste na
celou oblast krku, dekoltu a paží.
Pro dosažení optimálních výsledků nanášejte Decoletteceutical biotechnologickou emulzi na
formování, vypínání a zpevnění krku, dekoltu a paží dvakrát denně (ráno a večer) po dobu 30
dnů. Potom nanášejte Decoletteceutical jedenkrát denně, resp. podle potřeby a individuálních
pocitů, aby byl mladistvý vzhled udržen.

