
PROPERTIES
-Prebioticele si probioticele din 
compozitie sunt 100% naturale

- Risc redus pentru germeni și 
infecţii rele

- Efect anti-inflamator

- Ajuta in tratarea simptomelor 
provocate de:

ECZEME
ACNEE
PSORIAZIS

- Repararea barierei pielii

DESCRIERE

Produsul de îngrijire a pielii SKIN PLUS conţine o concentraţie mare de 
probiotice și prebiotice. Probioticele reduc riscul de infecţii și instalează 
un microbiom protector bun pe piele. Prebioticele sprijină și stimulează 
creșterea și activitatea bacteriilor naturale ale pielii bune. În plus, 
probioticele sunt substanţe de îndepărtare a murdăriei active, care curăţă 
pielea la nivel microscopic. Acest lucru duce la o curăţare permanentă a 
pielii și, prin urmare, o piele netedă și sănătoasă.
Scopul principal este de a preveni un microbiom nesanatos al pielii. 
Deoarece SKIN PLUS adaugă activ un număr mare de bacterii bune 
(probioticele) și stimulează creșterea bacteriilor de piele bune existente 
prin prebiotice, se formează și se menţine o microflore foarte stabilă și 
sănătoasă.

Multe probleme ale pielii, cum ar fi acneea, eczema și psoriazisul au 
legătură cu o reacţie inflamatorie (inflamaţie) a pielii ca urmare a unei 
alergii, infecţii sau afecţiuni subiacente. Cercetările efectuate în SUA 
(Carolina de Nord) au arătat că SKIN PLUS reduce răspunsul inflamator. 
În special, producţia de IL-1β, IL-8 și TNF-α a fost redusă. Acestea sunt 
substanţe chimice (citokine / chemokine) pe care organismul le produce 
pentru a provoca inflamaţii.
SKIN PLUS include probioticul Bacillus subtilis, care produce foarte activ 
anumite biosurfactante, numite surfactine. Aceste surfactine au un efect 
antiinflamator dovedit. Acest efect antiinflamator asigură mai puţină 
mâncărime și roșeaţă în multe afecţiuni ale pielii.

ATENTIE!
Depozitati produsul intre 5°C si 45°C. 
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MOD DE AMBALARE
Sticle HDPE de 30 ml

S K I N   P L U S
C R E M A   P R O B I O T I C A   P E N T R U   P I E L E


