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25. életévünk után a bőrünk mélyebb rétegeiben biológiai átalakulás indul meg. 40 
éves korunk után ez a változás már szembe tűnő, de a biológiai öregedést sok külső 
és belső tényező befolyásolja nap mint nap. A környezeti szennyeződés, a túlzott na-
pozás, helytelen táplálkozás és életmód együttesen felelősek az oxidatív stressz, és 
következményeként a sejtekben kialakuló szabad gyökök felszaporodásáért.

Az elmúlt évek folyamán a biotechnológiai kutatások ígéretes megoldásokat találtak 
az öregedési folyamatok lassítására a feszesebb és ragyogóbb arcbőr érdekében. 
Az O’Rising Skin Care hyaluronsavas termékcsalád a modern tudomány vívmányait 
kedvelő hölgyek számára nyújt megoldást, hogy természetes módon ápolják arc-
bőrüket, és megelőzzék a környezeti ártalmak károsító hatását.

A legmodernebb biokutatások eredményezték. 
Különböző molekulasúlyú hyaluronsavak alkotják, 
ami ragyogóbb, fiatalabb, és feszesebb arcbőrt 
eredményez. Fitoextrakt tartalmának köszönhetően 
antioxidáns, és protektív hatású a napozás okozta 
öregedés ellen.

PERFECTING SERUM 
FILLER 50 ml
Hyaluronsavas ráncfeltöltő szérum

A legújabb biotechnológiai kutatások 
eredménye. Aktív hatóanyag részecskéi 

segítenek megelőzni és szabályozni 
a bőröregedést, és csökkentve 

a kialakult ráncok mélységeit 
simábbá teszi az arcbőrt.

REPAIR ACTIVE GLOBAL 
ANTI-AGING CARE 50 ml

Bőrfiatalító és feszesítő arckrém
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REVITALIZING 
EYE CONTOUR 

FLUID 15 ml
Szemkörnyék 
kisimító fluid

Különleges hatóanyagai segítenek 
hidratálni és élettelibben tartani a 

szem környéki érzékeny bőrt. 
A ráncok és kisebb dehidratációs 

bőrhibák befolyásolják a tekintetünk 
ragyogását. Segít megelőzni a 

szem alatti táskákat, duzzanatokat.

Természetes bőrbarát hatóanyagai finom 
tisztítást és smink eltávolítást eredményeznek, 
miközben megőrzi a bőr érzékeny pH értékét.

PHYTOESSENTIAL DROPS 
GENTLE CLEANSING 250 ml
Felszíni és mélyhámtisztító 
fitoesszencia

Hyaluronsav: természetes, összetett cukorvegyület, amely nagy mennyiségű vizet 
képes megkötni a sejtszöveti állományban. Erős hidratáló.

Alacsony molekula súlyú hyaluronsav: látványosan csökkenti a mély ráncokat, 
mivel felszívódik a bőrbe, pozitívan befolyásolja a genetikailag sérült határoló 
szövetrétegeket a bőrünkben, amitől fiatalabbá és rugalmasabbá alakul vissza.

Crosslinkelt Hyaluronsav: teljesen feltölti az apró ráncokat, hidratálja, selymesen 
és puhán teszi elasztikussá a bőrt.

Koffein: serkenti a mikrokeringést, hidratáló, antioxidáns.

Karnozin: tökéletes antioxidáns.

Ceratonia Siliqua (Szentjánoskenyér): a kollagén és 
a hyaluronsav vegetális alternatívája. Magas hidratáló 
képességét a bőrön létrehozott rugalmas filmréteggel 

aktiválja. 

HATÓANYAG TARTALOM

Senna Alata: levél extraktja  természetes védelmet nyújt az 
UV sugárzás ellen. Az UV sugárzás következtében létrejövő 
károsodásoktól megvédi a bőrsejtek DNS-ét, és meg is 
előzi ezen folyamatokat.

Erythritol: természetes 
hidratáló aktív részecske.
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Achillea (Cickafark): összehúzó, tonizáló (feszesítő) és serkentő hatású biológiaia 
extrakt.

Kamilla biológiai extrakt: puhító és antiirritációs hatású 
az érzékeny, delikált bőrön.

Körömvirág biológiai extrakt: puhító, protektív és 
hámképző hatású.

Zsúrló biológiai extrakt: 
összehúzó, zsírszabályzó, 

feszesítő, rugalmasító és 
sejtépítő hatású. Magas ásványi anyag tartalma 
erős mineralizáló hatást fejt ki sejtszinten. 

Litchi extrakt: 
multifunkcionális hatóanyag. 

Nagy mennyiségű antioxidáns 
molekulát tartalmaz, amelyek 

nélkülözhetetlenek az UV sugarak 
károsító, oxidatív hatásainak 
csökkentéséhez.

Mályva biológiai extrakt: puhító, protektív, 
feszesítő és hidratáló hatású.

Áfonya biológiai extrakt: összehúzó, 
bőrtisztító, feszesítő és antioxidáns.

Izomerát szaharidok: hidratációt szabályzó 
cukormolekula.

Oliva biológiai extrakt: antioxidánsokban 
és szabadgyök lebontó hatóanyagokban gazdag, 
amelyek gátolják a sejtöregítő hatást. Hidratáló, 
tápláló, visszaépítő, lassítja a bőröregedést.

Vörösszőlő extrakt: antioxidáns 
és szabadgyök lebontó hatású.

Makadámia olaj: megvédi a bőrt 
a káros napsugárzástól és széltől, 
miközben egyensúlyban tartja 
a hidratáltsági szintet.

Rízshéj olaj: 
különlegesen tápláló 
és bőrpuhító.

Panthenol: hidratáló, puhító, serkenti a sejtanyagcserét.

Biomimetikus peptidek: a sejtközi állomány főbb 
komponenseinek szintézisét serkenti 
(kollagén, elasztin, laminin, protoglikán). 
Erősíti és feszesíti a bőrt a teljes mélységében.

Szójaprotein: serkenti a sejtmüködést, 
nélkülözhetetlen tápanyagokat biztosít.

E-Vitamin acetát: megvédi a telítetlen zsírsavakat, amelyek 
lassítják a szabad gyököket szaporító oxidációs folyamatokat a bőrben.

Rízsprotein: hidratáló, tápláló, puhító.
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Magyarországi kizárólagos forgalmazó: 
Capillomed Kft.

www.biorising.hu.


