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EXCELLENCE ŻEL- 60 % Krzemu Organicznego Si G5

TM

Wyjątkowy kosmetyk – żel do twarzy i ciała – dla skóry dojrzałej. Pielęgnacja, naprawa, ochrona.
W pełni naturalny.
Dlaczego warto wybrać Excellence żel :
✓
✓

wysokie stężenie krzemu organicznego 60 %,
nie zawiera sztucznych substancji zapachowych i barwiących;

✓
receptura i technologia produkcji to wynik 40-letnich badań
laboratoriów Glycan Group pod kierownictwem profesora dr Christiana
Daniela Assoun.
Sposób użycia:
Do stosowania zewnętrznego.
Nałożyć cienką warstwę na wilgotną skórę twarzy, głowy lub ciała, pozwalając przenikać i masować delikatnie aż do całkowitego wchłonięcia. Dla
jeszcze lepszego efektu, zalecamy metodę "sandwich" – Excellence żel
zewnętrznie i krzem organiczny Si-G5™ 2500 wewnętrznie. Stosować
rano i wieczorem lub według potrzeb.
W przypadku uczucia ściągnięcia zwilżyć skórę lub nałożyć naturalny krem
stosowany na co dzień. Z powodu dużego stężenia krzemu żel może pozostawiać na skórze biały nalot.
Dostarczenie czystego krzemu na skórę wspiera produkcję nowych włókien kolagenu. Wynikiem tego jest wygładzenie i odmłodzenie skóry, która staje się miękka oraz świetlista. Ponadto, pozbawiony perfum i czynnika uczulającego Żel na bazie krzemu
organicznego Si-G5™ może być stosowany z powodzeniem na skórze nadwrażliwej i alergicznej, a także w wielu przypadkach chorób skóry, takich jak egzema, pokrzywka, łuszczyca, itp. Działa kojąco i łagodząco po ukąszeniach owadów, oparzeniach, poparzeniach słonecznych, wpływa na szybsze gojenie ran. Idealny do pielęgnacji skóry po zabiegach kosmetycznych- np. manicure, pedicure. Działa łagodząco przy "zajadach" występujących w kącikach ust. Sprawdza się także idealnie jako żel po goleniu.
Składniki/INCI:
Organic silcon gel Si-G5T™ – 60%, aloe vera gel, purified water, sweet almon oil, argan oil, zinc, essential olis, palisander, lemon,
mandarin / żel krzem organiczny Si G5™ – 60 %, żel z aloesu , woda oczyszczona, olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, cynk,
olejki eteryczne, palisander, cytryna, mandarynka.
Aloe Vera – jedną z właściwości aloesu jest jego zdolność do syntezy elastyny i kolagenu . Wpływa to na poprawę elastyczności a
także na jędrność skóry. Zawiera on również niezbędne dojrzałej skórze witaminy A, C i E. Witamina E doskonale nawilża skórę,
natłuszcza ją i wygładza, witamina C powoduje, że ścianki naczyń włosowatych są bardziej elastyczne , witamina A natomiast odpowiada za rogowacenie naskórka i zwiększenie produkcji kwasu hialuronowego.
Sweet almon oil /olejek migdałowy/ – głównymi składnikami występującymi w olejku migdałowym są proteiny, sole mineralne
oraz witamin A,E,D i witaminy z grupy B a także duże ilości kwasów: linolowego i oleinowego . Właściwości olejku: nawilża i ujędrnia
skórę, łagodzi podrażnienia, opóźnia procesy starzenia. Chroni skórę przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych,
zapobiega odwadnianiu się komórek, wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry. Olejek migdałowy bardzo dobrze się wchłania,
nie pozostawia na ciele tłustej warstwy.
Argan oil /olejek arganowy/ – ujędrnia , nawilża i rewitalizuje skórę, poprawia jej elastyczność i jędrność, wspomaga odnowę
komórek, przeciwdziała procesom starzenia skóry . Chroni naskórek przed wysychaniem, wygładza, uspokaja podrażnioną skórę,
działa przeciwzapalnie, łagodzi objawy trądziku, alergii. Dzięki obecności witaminy E doskonale chroni komórki organizmu przed
niszczącym działaniem wolnych rodników, łagodzi podrażnienia i poparzenia skóry. Przeznaczony jest dla skóry wrażliwej, dojrzałej, alergicznej, trądzikowej i suchej, stosowany także przy chorobach skórnych. Regeneruje naskórek (także przy egzemie, bliznach).

Zinc /cynk/ – już w Egipcie ponad pięć tysięcy lat temu wykorzystywano maść cynkową do leczenia chorób skóry. Do dzisiaj to
podstawowy składnik wielu produktów stosowanych w przypadku drobnych uszkodzeń skóry, oparzeń, trądziku młodzieńczego.
Ma m.in. działanie ochronne, przeciwbakteryjne oraz ściągające. Wpływa korzystnie na metabolizm kolagenu, odpowiada za
wzrost włosów, paznokci i regenerację tkanek. Cynk uczestniczy w wytwarzaniu substancji, które regulują funkcje wydzielnicze
skóry. Cynk ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego łoju, przywraca jej naturalne pH, łagodzi stan zapalny, zmniejsza skłonność skóry do powstawania zaskórników.
Palisander – olejek drzewa różanego – znany jest ze swych właściwości leczenia skóry. Jest bardzo dobrze tolerowany co pozwala
na stosowanie go w przypadku skóry wrażliwej, podrażnionej czy trądzikowej. Posiada także właściwości antybakteryjne i antyseptyczne.
Essential oils /olejki eteryczne/ – wspólną ich cechą jest działanie odkażające i przeciwzapalne, pobudzają do pracy układ krążenia
. Łagodzą i uspokajają podrażnioną cerę. Posiadają wyjątkową zdolność przenikania przez skórę.
Lemon /cytryna/ – obecna w cytrynie witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, dzięki temu ma wpływ na opóźnienia procesu
starzenia się skóry. Witamina C działa także antybakteryjnie oraz wybielająco, dlatego pomaga na przebarwienia.
Mandarynka – ma działanie przeciwzapalne i antyseptyczne. Wpływa na poprawę kolorytu i kondycję skóry, łagodzi podrażnienia.
Posiada właściwości rozjaśniania cery i przebarwień skóry.
UWAGA! parabeny i inne konserwanty stosowane powszechnie w kosmetykach i innych preparatach dostają się poprzez skórę do
organizmu i mają udowodniony wpływ na zaburzenia pracy układu hormonalnego, co negatywnie wpływa na zdrowie. Serie parabenów E214 – 218 ethlyl-, metyl, fenyl, propyloparaben ( i inne) przekraczają bariery skórne, migrują w mikrokrążeniu i stanowią
potencjalnie zagrożenie zdrowotne .

Przed użyciem wstrząsnąć.
Żelu nie stosować przed „kąpielą słoneczną”.
Objętość 50 ml.
Wyprodukowano przez Glycan Industries Corporation LTD Neepsend Triangle Unit 5,1 Burton Road Sheffield S38BW England dla Glycan Poland sp. z o.o. sp.k.

