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ZIAJA GDANSKIN Zestaw Św. Serum anti-age+M
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ZIAJA

Opis produktu
 

ZIAJA GDANSKIN ZESTAW KOSMETYKÓW - POMYSŁ NA PREZENT
ZESTAW DO SKÓRY SUCHEJ I BARDZO SUCHEJ
ZIAJA GDANSKIN ZESTAW KOSMETYKÓW PREZENT 

Skóra: sucha, bardzo sucha

1.BOOSSTER ANTI - AGE SERUM NAWILŻAJĄCE

2.MGIEŁKA NAWILŻAJĄCA ZAPACHOWA

3.ZIAJA GDANSKIN

I .BOOSTER ANTI-AGE
Przedziały wiekowe: 30+

Serum GdanSkin zawiera nowatorski układ substancji o wyjątkowej sile nawilżania i wygładzania:

kolagen morski nawilża skórę i wygładza zmarszczki, spowalnia proces starzenia
kwas mannuronowy i silanol substancja anti-age, chroni włókna kolagenu, nawilża, wygładza, uelastycznia, regeneruje
mikroelementy nawilżająco-odżywczy bioferment z cynkiem, krzemem, magnezem, miedzią i żelazem
kocanka nadmorska nawilżająco-łagodząca, zmniejsza zaczerwienienie skóry, działa antyseptycznie
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szanta zwyczajna nawilżająca i antybakteryjna, wzmacnia skórę wrażliwą i łagodzi podrażnienia
Multinawilżające seum GdanSkin o wyjątkowej aktywności anti-age i dwóch typach zachowań:

1. jako samodzielny kosmetyk typu premium

2. jako booster dla kremu na dzień i na noc

SERUM ANTI-AGE GDANSKIN

efektywnie nawilża już po pierwszej aplikacji
spłyca i wygładza zmarszczki
przywraca naturalną jędrność i elastyczność
łatwo łączy się z kremem GdanSkin i zwiększa ich skuteczność
SPOSÓB UŻYCIA

Serum nanieść równomiernie na skórę twarzy i szyi. Następnie delikatnie wklepać. Idealne pod makijaż.

Serum jako booster kremów do twarzy: niewielką ilość kremu na dzień lub na noc nałożyć na zewnętrzną część dłoni, dodać aplikatorem
3-4 dozy serum. Wymieszać na dłoni, nanieść na twarz i szyję, delikatnie wklepać.

MORSKA PIELEGNACJA TWARZY

Zacznij od oczyszczenia cery z makijażu i codziennych zanieczyszczeń, wmasowując, a następnie spłukując algowy olejek nawilżający
do mycia twarzy. Zawarte w nim emolienty bez trudu poradzą sobie z kryjącym make-upem, nie naruszając przy tym warstwy ochronnej
naskórka.
Oczyszczoną skórę twarzy delikatnie spryskaj nawilżającą mgiełką zapachową, która przyjemnie orzeźwia, nawilża i tonizuje naskórek.
Aby dodać skórze blasku i świeżości połącz na dłoni 3-4 dozy serum multinawilżającego booster anti-age wygładzającego zmarszczki z
niewielką porcją rozświetlającego kremu na dzień głęboko nawadniającego. Zapewnisz skórze długotrwałe nawilżenie i ochronę.
2-3 razy w tygodniu zastosuj hydrożelową maskę do twarzy i ciała, która przyniesie skórze szybkie ukojenie.
Wieczorem sięgnij po kolagenowy krem na noc wygładzający zmarszczki. Aby wzmocnić efekt jego działania dodaj do porcji kremu 3-4
dozy serum multinawilżającego. Takie połączenie wspomaga nocną regenerację i odmładza wygląd skóry.
POJEMNOŚĆ 50ml

II .MGIEŁKA ZAPACHOWA DO TWARZY I CIAŁA
dla niej , dla niego

Przedziały wiekowe: 17+

Skóra: sucha, bardzo sucha

Nawilżająca mgiełka GdanSkin łączy pielęgnację, świeżość i elegancję. Oparta na nawadniającej mocy kocanki nadmorskiej i szanty
zwyczajnej oraz biofermentu z cynku, krzemu, magnezu, miedzi i żelaza. Perfumowana zapachem inspirowanym naturą morza i skalistą
roślinnością.

Mgiełka zapachowa GdanSkin

nawilża i tonizuje naskórek
doskonale orzeźwia i dodaje energii
pozostawia na skórze elegancki zapach
idealna na letnie dni, w trakcie i po opalaniu
SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać twarz i ciało. Omijać okolice oczu. Przeznaczona do codziennego użytku. Polecana po ćwiczeniach i w podróży.

POJEMNOŚĆ 200ml

III. BALSAM DO CIAŁA ROZŚWIETLAJĄCY
Przedziały wiekowe: 17+
Skóra: sucha, bardzo sucha
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Rozświetlający balsam do ciała GdanSkin oparty jest na trójwarstwowym procesie nawodnienia skóry:

długotrwałym nawilżeniu warstw naskórka
uszczelnieniu bariery hydrolipidowe
uzupełnieniu składników NMF
Tak kompleksowa organizacja mechanizmów nawilżania zapewnia uzyskanie wodnej równowagi, w efekcie skóra jest:

głęboko nawodniona, miękka i elastyczna
gładka, wzmocniona i odmłodzona
zabezpieczona przed podrażnieniami i przesuszeniem
Balsam do ciała GdanSkin zawiera nowatorski układ substancji o wyjątkowej sile nawilżania: kolagen morski, mikroelementy, kocankę
nadmorską, szantę zwyczajną, babkę drobnolistną.

BALSAM DO CIAŁA GDANSKIN

intensywnie i długotrwale nawilża naskórek
zapewnia skórze wyjątkową miękkość i gładkość
rozświetlające minerały podkreślają efekt słonecznej opalenizny
SPOSÓB UŻYCIA

balsam wmasować w skórę i pozostawić do wchłonięcia. W przypadku skóry bardzo przesuszonej stosować przynajmniej dwa razy
dziennie.

POJEMNOŚĆ: 300ml

MORSKA PIELĘGNACJA CIAŁA

Podaruj sobie aromatyczną kąpiel z orzeźwiającym płynem do kąpieli relaks domowego spa, którego zapach rozprzestrzenia się w
łazience w mgnieniu oka tuż po wlaniu produktu do wody. Delikatna piana ułatwia mycie, a skóra po morskiej kąpieli pozostaje nawilżona
i pachnąca.
Kiedy nie masz czasu na dłuższą kąpiel, wybierz glicerynowe mydło pod prysznic i do kąpieli, które nawilża i zapewnia uczucie gładniej
skóry, dzięki zawartości peelingujących ziaren.
Peeling do ciała, który można stosować codziennie? Sięgnij po olejowy peeling w postaci gęstej pasty. Działanie peelingujące zapewniają
naturalny cukier, kryształki soli oraz drobno zmielone muszle św. Jakuba. Nałóż peeling na czystą, zwilżoną skórę, masuj okrężnymi
ruchami, po czym spłucz ciepłą wodą. Peeling nie tylko złuszcza i wygładza, ale także odczuwalnie natłuszcza i zmiękcza skórę.
Na zakończenie rytuału morskiej pielęgnacji ciała wybierz rozświetlający balsam do ciała, który zapewni intensywne i długotrwałe
nawilżenie, a rozświetlające minerały dodadzą skórze blasku.
III . MYDŁO GLICERYNOWE DO CIAŁA
Glicerynowe mydło do ciała GdanSkin łączy pielęgnację, świeżość i elegancję. Ma postać gęstego żelu z peelingującymi ziarnami i
rozświetlającymi minerałami. Oparte na nawadniającej mocy kocanki nadmorskiej i szanty zwyczajnej oraz biofermentu z cynku,
krzemu, magnezu, miedzi i żelaza.

Mydło do ciała GdanSkin

myje i pielęgnuje skórę w czasie mycia
nawilża oraz zapewnia uczucie gładkości
wspomaga złuszczanie naskórka
Pozostawia skórę zadbaną i pachnącą

SPOSÓB UŻYCIA

Do mycia stosować niewielką ilość mydła, następnie spłukać. Może być stosowane jako płyn do kąpieli. Temperatura wody powinna być
zgodna z temperaturą ciała. Zbyt długie przebywanie w wodzie może wysuszać skórę.

GdanSkin oparty jest na trójwarstwowym procesie nawodnienia skóry:

1. długotrwałym nawilżeniu warstw naskórka

2. uszczelnieniu bariery hydrolipidowej
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3. uzupełnieniu składników NMF wykazujących zdolność wiązania wody

Tak kompleksowa organizacja mechanizmów nawilżania zapewnia uzyskanie wodnej równowagi, w efekcie skóra jest:

głęboko nawodniona, miękka i elastyczna
gładka i odmłodzona, z mniej widocznymi zmarszczkami
zabezpieczona przed podrażnieniami i przesuszeniem
GdanSkin to nowatorski układ substancji o wyjątkowej sile nawilżania i wygładzania:
Kolagen morski (Soluble Collagen)

wzmacniania struktury białkowo-lipidowe skóry
redukuje głębokie i powierzchniowe zmarszczki
wiąże wodę w skórze – natychmiastowy efekt nawilżenia
stymuluje naturalną produkcję kolagenu w skórze
Naturalne mikroelementy (Saccharomyces/Zinc Ferment, Saccharomyces/ Copper Ferment, Saccharomyces/ Magnesium Ferment,
Saccharomyces/ Iron Ferment, Saccharomyces/ Silicon Ferment)

w postaci biodostępnego biofermentu z cynkiem, krzemem, miedzią, magnezem i żelazem
wzmacnia funkcje barierowe skóry
zmniejsza negatywne skutki stresu oksydacyjnego
zwiększa produkcję energii komórkowej
działa przeciwzapalne i wzmacnia mikrobiom skóry
Kocanka nadmorska (Helichrysum Stoechas Flower Extract)

wykazuje aktywność przeciwutleniającą, przeciwzapalną i antyseptyczną
chroni przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych
spowalniania proces starzenia się skóry
uszczelnia i obkurcza naczynka krwionośne
łagodzi podrażnienia
Szanta zwyczajna (Marrubium Vulgare Extract)

wykazuje działanie przeciwhistaminowe
aktywnie nawilża
wzmacnia funkcje barierowe skóry
łagodzi podrażnienia
Babka drobnolistna (Bacopa Monniera Extract)

działa antyoksydacyjne
opóźnia proces starzenia się skóry
chroni zewnętrzną warstwę lipidową naskórka
regeneruje uszkodzenia i łagodzi podrażnienia
a także:

kwas hialuronowy - głęboko nawilża skórę i wygładza zmarszczki
kwas mannuronowy i silanol - wykazują działanie anti-aging, chronią włókna kolagenu, nawilżają, wygładzają, uelastyczniają i regenerują
skórę
alga Laminaria ochroleuca - łagodzi, nawilża i chroni
DLACZEGO GDANSKIN ?

Nasza historia zaczęła się w 1989 roku w Gdańsku.

Gdańsk to miasto nadmorskie. Wyjątkowe i inspirujące. Łączące tradycję i nowoczesność, naturę i naukę.

GdanSkin łączy pielęgnację, świeżość i elegancję. Autorski zapach jest inspirowany naturą morza i skalistą roślinnością.
GdanSkin to opakowania z nietuzinkową szatą graficzną, nawiązującą do symboli architektury miasta.
GdanSkin to 13 kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.
WODA & SKÓRA
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Woda ma ogromne znaczenie dla skóry. W głębszych jej warstwach zawarte jest około 50-70% wody. Im bliżej zewnętrznych warstw
naskórka, tym poziom wody spada w wyniku naturalnego procesu odparowywania. W ostatnich warstwach naskórka wody jest już tylko
ok. 13%. Nawet nieznaczny niedobór wody w skórze może prowadzić do zaburzeń w jej prawidłowym nawilżeniu. Sucha i/lub
odwodniona skóra jest mało elastyczna, szorstka, skłonna do podrażnień i powstawania zmarszczek. Często towarzyszy jej
nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i dyskomfort.

Optymalne nawilżanie skóry polega na dostarczeniu skórze składników wiążących wodę, wzmacniających jej funkcje barierowe oraz na
skutecznym zatrzymywaniu wody w naskórku.
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