
ANTI-AGE DUO SERUM 

93%*

účastníčiek klinických štúdií pozorovalo už 
po 4 týždňoch hladšiu štruktúru, rozžiarený 
tón pleti, vyhladenie liniek a vrások.

Ženy preferujú rad SKIN ACTIVE
na každodennú starostlivosť o pleť.

Viac informácií získajte u svojho dermatológa. Sledujte novinky
na www.neostrata.sk alebo na blogu vseopleti.cz

NOC

*použitie komplexného radu produktov SKIN ACTIVE:
čistiaca pena, denné/nočné sérum, denný/nočný krém, očný krém

Nenechajte svoju 
pokožku zostarnúť

DEŇ 

ANTIOXIDANT DEFENSE SERUM
Denné sérum proti starnutiu 

pleti spôsobené voľnými 
radikálmi

FIRMING COLLAGEN BOOSTER
Nočné sérum na posilnenie 

prirodzeného omladzujúceho 
cyklu pleti

DVOJITÝ ZÁSAH
V BOJI PROTI VRÁSKAM

24
HODÍN 



SKIN ACTIVE | ANTI-AGE DUO SERUM

NOC

ANTIOXIDANT DEFENSE SERUM
Denné sérum proti

starnutiu pleti spôsobené
voľnými radikálmi

Ľahké, dobre vstrebateľné sérum
s obsahom silných antioxidantov.

Chránia pleť pred jej starnutím vplyvom
pôsobenia voľných radikálov. Použite

samostatne alebo ako podklad
pod denný krém s UV faktorom

(Matrix Support SPF 30).

FIRMING COLLAGEN BOOSTER
Nočné sérum na posilnenie
prirodzeného omladzujúceho
cyklu pleti
Vysoko účinné anti-age sérum
obsahujúce 3 nové technológie, ktoré
podporujú tvorbu nového kolagénu.
Zabraňujú vzniku vrások a dodávajú
pleti stratenú elasticitu. Vďaka  obsahu
vitamínu C je pleť chránená pred vplyvom
voľných radikálov a bráni vzniku
hyperpigmentácii.

OMLADZUJÚCA CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

Vysoko účinné zloženie:

 Kyselina maltobionová a glukonolaktón 
pôsobia ako chelátor (zachytávajú kovy) 

a pomáhajú predchádzať poškodeniu
pokožky vplyvom slnečného žiarenia.

 Extrakt z orgovánu, zeleného čaju, 
hroznových jadier, kyseliny

citrónovej a vitamínu E, pôsobia
ako silné antioxidanty.

Technológia: SynerG 8.0

Nové patentované technológie:
 Extrakt z Gardénie a peptidový komplex 

Matrixyl TM 3000 pomáhajú stimulovať
syntézu nového kolagénu.

 NeoGlucosamine® posilňuje okolitú
podpornú sieť kolagénu.

 Vitamín C je prírodným antioxidantom,
pôsobí proti hyperpigmentáciám, pleť
rozjasní a rozžiari.

Technológia: SynerG 6.5

Produktový rad SKIN ACTIVE kombinuje silné, 
klinicky overené zložky, ktoré synergicky pôsobia vo 
všetkých vrstvách pleti a pomáhajú zvrátiť viditeľné 
známky jej starnutia. Patentovaný komplex SynerGTM 
stimuluje bunkovú obnovu, zlepšuje tón pleti, podporuje 
tvorbu kolagénu a chráni pokožku pred oxidatívnym 
poškodením. Linky a vrásky sú vyhladené znútra. Pleť 
vyzerá zdravšia, pevnejšia a mladistvejšia. 

2. KROK - POSILNENIE

1. KROK - ČISTENIE
Exfoliating Wash − čistiaca pena

Anti-Age Duo Serum − omladzujúce sérum,
efektívna kombinácia dennej a nočnej starostlivosti 
v boji proti starnutiu pleti. Vhodné používať ako 
podklad pod denný a večerný krém.

Intensive Eye Therapy − zvláčňujúci očný krém, 
vyhladzuje a vypĺňa jemné linky a vrásky

Matrix Support SPF 30 −denný krém s ochranným 
faktorom

Dermal Replenishment − denný a nočný vysoko 
hydratačný krém

Cellular Restoration − nočný vyhladzujúci krém

Triple Firming Neck Cream − účinný krém na vyhladenie 
a spevnenie ochabnutej pokožky krku a dekoltu

SKIN ACTIVE/ODPORÚČANÁ KOMPLETNÁ ANTI-AGE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ 

3. KROK - STAROSTLIVOSŤ

DEŇ


