Kapslar med retinol för
hudregenerering
Praktiskt, effektivt och perfekt proportionerat: Vårdkapslar som innehåller ett
mycket koncentrerat serum. Detta är inte den enda anledningen till att dessa
kapslar är så populära. Vår Demanding Skin-serie har nu berikats med en ny
serumvårdskapsel: Retinol Lift. Vi kommer att förklara fördelarna med
vårdkapslarna och berätta mer om våra Retinol Lift vårdkapslar.
Vårdkapslarna är inte bara ett bra alternativ när du reser. Även i daglig användning har
vårdkapslarna för länge sedan etablerat sig som en hemlig liten lyxprodukt. Kapslarna är
praktiska och snabba att använda och erbjuder också ett plus: hygien. Här är våra
personliga fördelar med vårdkapslarna:

#1 Biologiskt nedbrytbar
Kapslarnas yttre skal är tillverkat av vegetabiliskt, biologiskt nedbrytbart material.

#2 Perfekt portionerad
"Mycket hjälper mer" gäller inte alltid. Vårdkapslarna doseras perfekt.

#3 Lufttät och ljusskyddad
Inne i kapslarna förblir aktiva ingredienser vanligtvis mer stabila eftersom de skyddas
från ljus. Dessutom är kapslarnas innehåll lufttätt. Eftersom kapseln endast öppnas när
den appliceras på huden.

Retinol Lift
Retinol Lift arbetar specifikt för att bekämpa fina linjer och rynkor, förbättrar hudens
elasticitet och ger dig en frisk, jämn hudton. Varje enskild kapsel innehåller en mycket
effektiv kombination av retinol och vitamin E-acetat för att skämma bort huden, allt
inbäddat i en formel av värdefulla oljor.
Retinol är en av de mest använda och bäst studerade aktiva ingredienserna för antiaging. Det främjar produktionen av nya hudceller, stimulerar kollagenbildning och
regenererar till exempel mindre hudskador orsakade av t.ex. UV-strålning. Vanligtvis är
retinol känslig för luft, värme och ljus - kapseltekniken som används skyddar dock
retinolen från yttre påverkan så att dess effektivitet garanteras i alla applikationer.
Effektstudier bekräftar att Retinol Lift, när det används regelbundet, minskar linjer och
rynkor med 15%, ökar hudens elasticitet med 12% och förbättrar fastheten med 14,5%,
samtidigt som hudens lyster förbättras med 22,2%. Utseendet på huden förfinas medan
linjer och rynkor minskas samt åldersfläckar och pigmentfläckar.
Formeln är fri från dofter och konserveringsmedel och tolereras mycket väl av huden.
Aktiva ingredienser
Retinol är känt för sin förmåga att stötta den naturliga förnyelsen av huden och stimulera
syntesen av kollagenfibrer. Som en mycket effektiv form av vitamin A hjälper det huden
att få elasticitet och ger den mer lyster.

