Informacja prasowa, 28.02.2022

ZO Skin Health Recovery Crème – nowa formuła

Recovery Crème to bogaty w składniki, wygładzający krem do twarzy i szyi, który nawilża
umiarkowanie suchą i podrażnioną skórę. Badania klinicznie wykazały działanie
przywracające zdrowy wygląd osłabionej skóry poprzez spłycenie drobnych, dynamicznych
zmarszczek, łagodzenie podrażnień i głębokie odżywienie skóry.

Wyzwanie
Suchość, zaczerwienienie, zwiększona kruchość i ścieńczenie to częste oznaki uszkodzonej
i osłabionej skóry, które powodują większą utratę wody oraz pozwalają na wnikanie czynników
drażniących prowadzących do stanów zapalnych. Przyczyny takiego stanu mogą być bardzo
różne, od niewłaściwej pielęgnacji skóry, przez czynniki zewnętrzne takie jak ekspozycja na
słońce, zanieczyszczenia, alergeny, ekstremalne temperatury aż po nadaktywność układu
odpornościowego, stres i brak snu.

Rozwiązanie
Recovery Crème to funkcjonalny preparat nawilżający, który w unikatowy sposób zwiększa
naturalne nawodnienie skóry, odtwarza prawidłowy stan naskórka oraz przywraca skórze
elastyczność. W rezultacie zmniejsza się reaktywność skóry, poprawia się również jej odporność
na szkodliwe czynniki środowiskowe i podatność na zabiegi naprawcze, a skóra staje się
zdrowa, elastyczna, wyraźnie wzmocniona, odpowiednio nawodniona i miękka.
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Recovery Crème
•

•
•
•
•

zapewnia szybką ulgę poprzez zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody,
wspomagając naturalną zdolność skóry do detoksykacji i dostarczania składników
odżywczych do jej komórek;
zapewnia zdrowszy oraz bardziej jednolity wygląd skóry dzięki wzmocnieniu jej bariery
ochronnej;
umożliwia naturalne procesy naprawcze i regeneracyjne, dzięki czemu skóra zyskuje
bardziej młodzieńczy wygląd;
odmładza wygląd delikatnej skóry, w tym starzejącej się szyi;
zwiększa sprężystość skóry łagodząc jednocześnie widoczne zaczerwienienia.

Główne składniki:
▪

Ceramid NG, skwalan i masło shea: nawilżają, tworząc barierę chroniącą przed
przeznaskórkową utratą wody.

▪

Lizat fermentacyjny Lactococcus: technologia oparta na probiotykach; wspomaga
barierę ochronną dla zdrowego i bardziej jednolitego wyglądu.

▪

Kwas poliglutaminowy: naturalnie pozyskiwany środek nawilżający zapewnia skórze
odpowiednie nawodnienie.

▪

Acetyloheksapeptyd-8: wyraźnie zmniejsza oznaki przyspieszonego starzenia się skóry,
zmiękczając zmarszczki mimiczne.

▪

ZCORE™: Kaproilotetrapeptyd-3 + unikatowy wyciąg z Melilotus officinalis (nostrzyka
żółtego); wspomaga odporność skóry na czynniki szkodliwie wpływające na jej
strukturę (wzmacniając włókna kotwiczące dla zapewnienia integralności połączenia
skórno-naskórkowego (DEJ)).

▪

Retinol: wspomaga proces odnowy komórek naskórka i wytwarzanie kolagenu.

ZO Skin Health Recovery Crème
Cena: 530,00 zł
Objętość: 50 ml
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