
    pro péči o pokožku se sklonem k suchosti;

   pro péči o pokožku s projevy poklesu její elasticity (vrásky
    a ochabování);

   pro péči o pokožku často vystavenou slunci nebo chladu;

   pro vnitřní hydrataci kůže;

    pro podporu obranné funkce kůže jako ochranné bariéry.

pro hydrataci pleti a proti poklesu elasticity

Doplňky stravy jsou dnes již běžnou součástí komplexní kosmetické
péče. Zatímco kosmetika doplňuje vyvážené výživné látky především
do povrchových vrstev pokožky, výživa hlubších oddílů kůže by měla
být vhodně zajištěna také stravou, pitným režimem a doplňky stravy. 

Kolagen je hlavní stavební bílkovinou kůže. Je-li zastoupen
v dostatečném množství a kvalitě, příznivě ovlivňuje její vnější vzhled,
spolupodílí se na elastických vlastnostech a podporuje její odolnost.

Kyselina hyaluronová má mimořádnou schopnost poutat vodu v kůži.
Spolu s kolagenem je nezbytná pro optimální plnost pleti a udržení
přirozených regeneračních procesů, včetně podpory normální tvorby
nejpočetnějších buněk kůže – fibroblastů a keratinocytů –, tvořících
nový kolagen a podporujících celistvost pokožky.

výživné látky - kolagen a kyselina hyaluronová

Kolagen & kyselina hyaluronová – dermonutraceutikum

Přípravek obsahuje kyselinu hyaluronovou,
která je vyráběna výhradně v České republice. 

výživná látka       množství v 1 tobolce

pomocné složky: želatina, voda, glycerol, stearan hořečnatý

doporučené dávkování: 1 tobolku denně zapijte nejméně 200 ml
neslazené pitné nebo neslazené minerální vody.

charakter přípravku: želatinové tobolky s hydrolyzovaným kolagenem
se snadnější absorpcí ve střevech (molekulová hmotnost 5 kDa)
a s čistou kyselinou hyaluronovou – nejedná se o její sodnou sůl.

hmotnost balení: 60 želatinových tobolek o celkové hmotnosti 34,2 g

trichaVIT Účinky
www.syncare.cz

kombinace s kosmetikousložení a dávkování

hydrolyzovaný kolagen     400 mg 
kyselina hyaluronová         70 mg

Vhodným výběrem kosmetických přípravků lze dosáhnout zvýšení
celkového příznivého účinku přípravku Kolagen & kyselina hyaluronová.

Kolagen & kyselina hyaluronová – dermonutraceutikum – ovlivňuje
především vnitřní hydrataci kůže, zatímco kolagen a kyselina hyaluronová
z kosmetiky podporují vázání vlhkosti v povrchové části pokožky.

Pro kombinaci doporučujeme zejména kosmetické přípravky řady se
100% kyselinou hyaluronovou a hydratační séra s kolagenem.

      Denní krém 100% kyselina hyaluronová
      Micro Ampoules Cellular Hydrating 
      Sérum mořské liftingové
      Micro Ampoules Longevity Maris Collagen

dermonutraceutika SynCare

Kromě přípravku Kolagen & kyselina hyaluronová
– dermonutraceutikum – jsou v nabídce SynCare další doplňky stravy.

RejuDERM – dermonutraceutikum, 60 želatinových tobolek
Obsahuje silně antioxidační procyanidiny z francouzské přímořské
borovice. Obnovuje elasticitu, působí proti rozšířeným cévkám a
pigmentu.

TrichaVIT – dermonutraceutikum, 60 želatinových tobolek
Obsahuje vitamin H (biotin), betakaroten a aminokyselinu biotin.
Zamezuje třepení a lomivosti vlasů i nehtů a podporuje jejich zdraví.

AcneNORM – dermonutraceutikum, 60 želatinových tobolek
Obsahuje silymarin, zinek a selen, které mají v použitých dávkách příznivý
účinek na pleť se sklonem k akné.
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