Krótki opis serii kosmetyków PERLAMAR
Podstawowym składnikiem serii
PERLAMAR - BEAUTY OF THE SEA
jest EKSTRAKT MORSKI.
Został on opracowany w laboratorium firmy
PARACELSUS-MEDICUS GmbH.
W końcu 19 wieku francuski badacz i lekarz Rene
Quinton porównał skład wody morskiej ze składem
surowicy krwi człowieka. Odkrył, że nie uwzględniając
zasolenia wody morskiej, substancje te są niemal
identyczne. Od tego czasu wiele firm kosmetycznych
wykorzystuje do produkcji swoich wyrobów substancje
zawarte w wodzie morskiej.

Czym różni się EKSTRAKT MORSKI
podobnych specyfików innych firm ?

od

Skład EKSTRAKTU MORSKIEGO firmy PARACELSUS MEDICUS GmbH został
opracowany we własnym laboratorium Firmy, w wyniku długoletnich badań. Między innymi
zbadano dokładnie wpływ procentowego stężenia minerałów i pierwiastków śladowych na
różne rodzaje skóry, zarówno zdrowej jak i uszkodzonej przez uciążliwe schorzenia, czy też
wpływ warunków środowiskowych. Pozwolilo to precyzyjnie dobrać do konkretnych
problemów skóry , konkretne preparaty serii PERLAMAR - BEAUTY OF THE SEA.
Firma jest cały czas otwarta na informacje otrzymywane od Klientów, a dotyczące wyników
stosowania jej produktów.
Cały czas Firma prowadzi szeroko zakrojone badania nad udoskonaleniem składu
produktów.
Ogromną wagę Firma przykłada do właściwego sposobu pozyskiwania składników
używanych w procesie produkcji. Ich źródłem są wyłącznie naturalne, najbardziej
wartościowe i pochodzące ze sprawdzonych źródeł, produkty MORZA.
Produkty MORZA wykorzystywane do uzyskania składników serii
PERLAMAR - BEAUTY OF THE SEA to:
kawior z jesiotra – proteiny, enzymy, aminokwasy, lipidy, witaminy
algi (także Spirulina Platensis) – phyto-proteiny, witaminy, antyoxydanty
małże - proteiny, witaminy, lipidy, minerały, pierwiastki śladowe
ostrygi – węglowodany, fosfolipidy, lipidy bogate w glikogen, minerały,
pierwiastki śladowe
plankton - phyto-proteiny, witaminy, minerały, pierwiastki śladowe
Zawarte w EKSTRAKCIE MORSKIM witaminy – A, E, B6, B12, C

Mechanizm działania kosmetyków PERLAMAR - BEAUTY OF THE SEA
Kosmetyki te mają takie samo pH i taki sam ładunek jonów, jak głębsze warstwy skóry.
Wykorzystana w nich kompozycja minerałów wytwarza ciśnienie osmotyczne, konieczne do
penetracji głębokich warstw skóry poprzez wymianę jonową.
Dzięki temu składniki EKSTRAKTU MORSKIEGO penetrują wewnętrzne warstwy skóry,
wspomagając procesy metaboliczne, oraz biologiczne funkcje zachodzące w jej komórkach.

Specjalna linia produktów w ramach PERLAMAR - BEAUTY OF THE SEA

Perlamar – Bio Lift Formular Olive
Linia produktów BIO LIFT FORMULAR OLIVE powstała laboratoriach Firmy w oparciu o dobór
składników zawartych w oliwie z oliwek, substancji zawartych w liściach drzewek oliwkowych i
minerały pochodzenia morskiego.
Biologiczny zestaw substancji czynnych ANTI AGING, jest oparty wyłącznie na naturalnych
składnikach roślinnych i sile składników mineralnych.
Produkty tej linii nie zawierają żadnych środków pochodzenia zwierzęcego i wykorzystują naturalny,
biologiczny system konserwujący..

Produkty tej linii są specjalnie dedykowane dla WEGETARIAN.

