
NOWY WYMIAR MŁODZIENCZEJ SKÓRY

INNE PRODUKTY Z LINII
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Potężny przeciwutleniacz
potrójne działanie

chroni i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry

WIDOCZNE KONSEKWENCJE
ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
POCZĄTKOWEGO STARZENIA
SKÓRY

- Czynniki atmosferyczne:
Promieniowanie słoneczne UVA / UVB, Zanieczyszczenie 
środowiska.
- Czynniki stylu życia:
Źródła sztucznego światła, stres, nawyki żywieniowe,
palenie, siedzący tryb życia.

Zmarszczki i zmarszczki mimiczne. Utrata 
elastyczności i stagnacji skóry.

Mniejsza zdolność do utrzymywania skóry
nawodnionej i odżywionej.

Widoczne zmiany w
pigmentacji skóry.

Mniejsza świetlistość dzięki
spowolnieniu renowacji
naskórka

Zmarszczki i utrata jędrności

Utrata odżywienia i nawodnienia

Plamy

Skóra nie odnawia się

TAHE POLSKA 
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Potężne połączenie przeciwutleniaczy, 
które wykorzystują najnowsze osiągnięcia 
naukowe, oparte na kwasie ferulowym, 
witaminie C i E, nadają temu serum silne 
działanie przeciwstarzeniowe na tkanki i 
komórki skóry.

Potężny naturalny przeciwutleniacz pochodzenia roślinnego, zwłaszcza z ryżu i 
kukurydzy:
- Chociaż nie jest to filtr przeciwsłoneczny, przyczynia się i poprawia ochronę foto-
protekcja absorbująca  i pochłaniając promieniowanie UVA i UVB (między 270 a 370 
nm) i, w połączeniu z jego zdolnością antyoksydacyjną, zapobiega fotostarzeniu.
- Pojaśnia plamy i zapobiega ich tworzeniu, szczególnie w odniesieniu do plam 
spowodowanych przez słońce. Jest idealnym uzupełnieniem do stosowania wraz z 
filtrami przeciwsłonecznymi.
- Zapewnia nawilżenie.
- Poprawia elastyczność skóry, zapewniając jej młodszy wygląd.
- Oddziałowuje na zmarszczki, pomagając zapobiegać powstawaniu drobnych linii.
- Jest silnym przeciwutleniaczem. Chroni warstwę skórną. Zapobiega i neutralizu-
je szkodliwe działanie wolnych rodników na skórę, tworząc tarczę ochronną, która 
zapobiega uszkodzeniom spowodowanym zanieczyszczeniem, słońcem, promie-
niowaniem ultrafioletowym itp. unikanie fotostarzenia skóry.
- Przyspiesza regenerację skóry i działa przeciwzapalnie. Wskazany do pielęgnacji po 
oparzeniu, poprawiający wygląd blizn.
- Działa jako regenerator komórkowy. Wzmacnia działanie innych przeciwutleniaczy 
i pomaga poprawić produkcję kolagenu i elastyny.

Rano i wieczorem, po oczyszczeniu i ujędrnieniu skóry, nałóż 4 lub 
5 kropli bezpośrednio na twarz, szyję i dekolt. Następnie nałóż 
zwykły krem lub zabieg.
Można go również nakładać przez zmieszanie z kremem nawilża-
jącym.

Ze względu na wysokie stężenia składników aktywnych, kolor tego 
produktu może się różnić. Ta zmiana nie wpływa na skuteczność 
formuły. Dwufazowy.Wstrząśnij przed użyciem.

Starzenie się Odwodnienie WrażliwośćHiperpigmentacja

Niezbędna witamina do syntezy kolagenu i poprawy elastyczności skóry:
- Bogata w przeciwutleniacze.
- Neutralizuje działanie wolnych rodników.
- Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym.
- Zmniejsza punkty pigmentacji.
- Poprawia ton i jasność skóry.

0,6% ÁCIDO FERÚLICO
Dodatek do kwasu ferulowego o czystym 
kwasie L-askorbinowym (witamina 
C) i alfa-tokoferolu (witamina E) 
zwielokrotnia naturalną ochronę skóry.

DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY

DZIAŁANIA SKÓRY PRZYDATNE PORADY

VITAMINA C

VITAMINA E

NOWY WYMIAR MŁODOSCI

Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, z szybko widocznymi efekta-
mi. Utrzymuje nawilżenie skóry, opóźnia pojawienie się zmarszczek i ogó-
lne starzenie się skóry spowodowane zewnętrznymi zanieczyszczeniami 
lub agresją wewnętrzną.

pojemność
30ml.


