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Účinná ochrana 
proti negativním vlivům modrého světla.



BLUE DETOX 
•  pro všechny typy pleti
•  vhodné pro ženy i muže
Moderní doba přináší nejen pokroky, ale 
i důsledky. Jedním z nich je takzvané modré 
světlo, které vyzařují především nové technologie 
např. LED obrazovky a zářivky, počítače, TV,  
tablety nebo mobilní telefony. 
Negativní stránkou modrého světla, kterému 
se vystavujeme i několik hodin denně je fakt, 
že proniká do hlubších vrstev kůže, kde může 
narušovat a ovlivňovat tvorbu kolagenu 
a elastinu. V tomto důsledku pleť rychleji stárne, 
působí unaveným a nezdravým vzhledem, 
předčasně vznikají nebo se prohlubují vrásky, 
potýkat se může i s větším výskytem pigmentace. 
Důležitá je tedy včasná prevence a důsledná 
ochrana.

APLIKACE
Každý den ráno na vyčištěnou pleť. Aplikovat 
lze i večer pro regeneraci buněk pokožky.
Sérum – aplikujte v kombinaci s Blue Detox 
krémem nebo samostatně (jako podklad pod 
svůj oblíbený krém). 
Krém – samostatně nebo na sérum Blue Detox.

NÁŠ TIP
Pro maximální účinek a ochranu doporučujeme 
aplikovat Blue detox krém společně s Blue Detox 
sérem. U mastného typu pleti doporučujeme 
aplikaci séra Blue Detox v kombinaci s oblíbeným 
krémem určeným pro mastnou pleť.

MECHANISMUS HLAVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY 
RAYKAMI pochází z japonské rostliny zvané Artemisia capillaris. Tato rostlina je endemická pro severní Japonsko, konkrétněji 
pro region SHIRAKAMI, kde se nachází jeden z posledních nedotčených pralesů na naší planetě. Raykami je extrakt bohatý 
na polyfenoly, poskytuje pokožce ochranu a anti-age efekt. Kromě ochranného účinku proti karbonylaci* proteinu Raykami 
reaktivuje syntézu kolagenu v dermis. Tím se zlepší pružnost podpůrné vrstvy kůže a zachová se její mladistvost.

(*) Karbonylace označuje oxidaci proteinových karbonylových skupin. Tento proces je často nevratný a vede ke změnám 
ve struktuře a funkčnosti proteinů. Za karbonylaci je primárně odpovědné UV světlo a vysokoenergetické viditelné (HEV) světlo, 
známé jako modré světlo. Vysoké hladiny karbonylace, svým působením, aktivují předčasné a zrychlené stárnutí tkáně kůže, 
jehož prvními příznaky jsou pigmentové skvrny a nerovnoměrná pleť.

ÚČINNÉ LÁTKY V PŘÍPRAVCÍCH BLUE DETOX KRÉM A SÉRUM

•  Artemisia capillaris fl ower extract (kapilární pelyněk) – ochrana proti účinku modrého světla.
•  Sodium Carboxymethyl Betaglucan (beta glukan) – stimulace antioxidační schopnosti pokožky, 
 ochrana proteinů a lipidů.  •  Sodium Hyaluronate – hydratační a regenerační efekt.
•  Bisabolol – zklidňující efekt.  •  Panthenol – zklidňující efekt.  •  Tocopheryl Acetate – antioxidant.

PŮSOBENÍ AKTIVNÍCH LÁTEK 

•  vytváří nejmodernější blokační bariéru před negativními účinky modrého světla
•  působí proti únavě pleti, detoxikuje a restartuje svěží vzhled 
•  zpomaluje proces stárnutí pleti, navrací pevnost obličejových kontur

BLUE DETOX krém 50ml / kód 1925  •  vzorek 2ml /  kód: 9925 
BLUE DETOX sérum 30ml / kód 1926  •  vzorek 2ml /  kód: 9926

Věda v symbióze s přírodou...  www.forlifemadaga.com


