PRACTICA FARMACEUTICĂ

Tu te simţi tânără. Pielea ta se simte la fel?

Ivatherm lansează serul şi
capsulele anti-aging SYNERGY
You feel young. Does your skin feel the same?
IVATHERM LAUNCHES SYNERGY ANTI-AGING SERUM AND CAPSULES
Ivatherm este prima și singura marcă românească de dermatocosmetice. Produsele
Ivatherm îmbină bene iciile calmante și antiiritante ale apei termale Herculane cu cei mai
noi și inovanţi activi cosmetici.
Noua gamă anti-aging SYNERGY conţine două produse cu acţiune sinergică, ser şi capsule.
Combinaţia a şapte uleiuri naturale concentrate, bogate în acizi graşi nesaturaţi, regenerează în profunzime şi redă tinereţea pielii. Un concept inovator care aduce frumuseţe
din interior şi din exterior!

SYNERGY SER ANTI AGING
Commipheroline este un extras natural folosit în medicina Ayurveda ce redă
fermitate şi volum pielii subţiate şi fragilizate, netezeşte ridurile, acţionând din
profunzimea pielii. La nivel celular se produce stocarea trigliceridelor în adipocite
cu mărirea volumului adipocitelor, fără să afecteze sistemul hormonal.
Uleiul de Onagra are proprietăţi antirid, de revitalizare şi rehidratare a pielii. Este
bogat în acizi graşi nesaturaţi Omega 3 şi Omega 6.
Lipactive Inca Inchi® WO este un ulei natural extras dintr-o plantă peruană, din
pădurea amazoniană. El conţine acizi graşi nesaturaţi Omega 3, 6 şi 9 cu rol major
regenerant, hidratant şi antioxidant asupra pielii.
Tamanol Bio (uleiul de Tamanu) este obţinut din fructul de Tamanu al unui arbore
de origine polineziană numit şi „ulei sacru de Tahiti“ sau „ulei de Bora Bora“. El
conţine acizi graşi nesaturaţi şi acid calofilic cu proprietăţi cicatrizante şi
regenerante asupra pielii.
Uleiul din seminţe de Baobab, copac ce creşte în Africa, Madagascar şi Australia şi
este emblema Senegalului, numit şi „arborele invers“, face parte din farmacopeea
tradiţională africană şi este un bun emolient care măreşte elasticitatea pielii.
Tego® Turmerone are acţiune antioxidantă semnificativă, reduce stresul oxidativ şi
care conferă tenului luminozitate şi uniformitate. Îmbunătăţeşte tonusul pielii.
Uleiul din sâmburi de strugure este bogat în vitamina E şi are un puternic efect
antirid.
Mod de folosire: se aplică seara pe pielea curată a feţei şi gâtului, înaintea cremei
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SYNERGY CAPSULE ANTI AGING
Este un supliment alimentar ce regenerează, hidratează și menţine
tinereţea pielii din interior. Conţine uleiuri esenţiale de Onagra,
Bourrache și vitamina E, cu acţiune sinergică. Capsulele SYNERGY
redau strălucire și tinereţe pielii.
Uleiul de Onagra este extras din planta cu același nume, originară
din America de Nord, este regenerant și benefic pentru piele.
Conţine acizi grași polinesaturaţi, acid linoleic și gama-linolenic ce
regenerează epidermul, redându-i strălucirea. Îmbogăţește pielea
din interior, previne îmbătrânirea și deshidratarea ei.
Uleiul de Bourrache (Limba mielului), obţinut prin presarea la rece a
seminţelor de Bourrache, este bogat în acizi grași esenţiali ce conţin
acid gama-linolenic și acid linoleic (Omega 6), care previn
îmbătrânirea pielii și formarea ridurilor, asigurând supleţea și
elasticitatea pielii.
Vitamina E este un puternic și binecunoscut antioxidant.
Mod de utilizare: 2 capsule pe zi administrate în timpul meselor, cu
un pahar de apă.

Preţ recomandat în farmacii:
SYNERGY Ser Anti-Aging 135 lei
SYNERGY Capsule Anti-Aging 72 lei

Produsele SYNERGY sunt recomandate femeilor începând de la 30 de ani, preocupate
de menţinerea tinereţii pielii. Ele fac parte dintr-un program de îngrijire pe termen
lung, pentru ca urmele lăsate de trecerea anilor să fie cât mai puţin vizibile.
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