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DETALJ. 

 20 ml 

Ref. 

991.0153 

 

                

  

 Marine Collagen Cream 

FIRMING ANTI-AGEING CREAM 

Marine Collagen Cream med marint kollagen och kollagenförstärkare motverkar 
minskad vävnadsfasthet och minimerar rynkor. Den rika formeln hjälper huden att 
tredubbla sitt naturliga kollageninnehåll, så att den ser ungdomlig, fylligare och 
fastare ut. 

1. Marint kollagen ger en märkbar lyftande effekt på huden. Det täcker huden 
som en osynlig film som binder fukt och fyller ut fina rynkor och linjer. 

2. Granatäppleblommaxtraktet i kombination med stabiliserat C-vitamin aktiverar 
hudens egen kollagenproduktion, vilket säkerställer påfyllning, tätare hud. 

3. Eftersom både granatäppleblommaxtrakt och C-vitamin är kända för sin anti-
oxidativa aktivitet, förhindrar krämen också nedbrytning av kollagenfibrer och 
motverkar för tidigt hudåldande. 

Dessutom ger långkedjad hyaluronsyra omedelbart huden märkbar jämnhet och 
smidighet. Närande macadamiaolja lämnar huden silkeslen och E-vitamin 
skyddar cellerna från fria radikaler och för tidig, ljusrelaterad hudåldrande. 

Marine Collagen Cream har en rik konsistens och absorberas snabbt av huden. 
Det är lämpligt som sista vårdsteg för kollagenbehandling och som stärkande 24-
timmars hudvård hemma. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Marine Collagen: Kollagen är en av hudens huvudkomponenter och 
ansvarar för dess elasticitet och spänst. Marint kollagen har samma 
trippelspiralstruktur som huden och har hög kapacitet för vätskeabsorption. 
Det täcker huden som en osynlig film som binder fukt, och fyller ut fina 
rynkor och linjer 

• Pomegranate extract: Koncentrerat granatäppleblommaxtrakt (punica 
granatum, flos) och ett C-vitaminderivat; stimulerar kollagenproduktionen, 
ökar hudens densitet, minskar rynkor och skyddar mot ljusrelaterad 
hudåldring 

• Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på hudytan och 
skyddar huden från att torka ut. Fyller ut fina linjer och rynkor 

• Macadamia oil: En naturlig olja extraherad från macadamianöt; absorberar 
väl, ger näring åt huden och lämnar den mjuk och smidig 

• Vitamin E Acetate: E-vitamin är en naturlig antioxidant; beroende på vilken 
koncentration som används skyddar E-vitamin huden från de negativa 
effekterna av fria radikaler, återfuktar och slätar ut huden 

 

• Kräm mot åldrande 

• Stimulerar kollagenproduktion 

• Återfuktande 

• Lyftande effekt 

• Lämnar huden silkeslen och 
näringsrik 

• Härlig doft 

 

Applicering 

Marine Collagen Cream är det sista 
steget i Marine Collagen Contouring 
Treatment. 
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