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KREM Z RETINOLEM 
0,3%



Seria Lynia Pro

Na jakich składnikach opiera się seria Lynia Pro?

Serię Pro tworzą kosmetyki zawierające:
| ceramidy,
| peptydy, 
| witaminę c – wysokie stężenia,
| retinol. 

Jakie są kierunki działania produktów z serii Lynia Pro?

| depigmentacja,
| pobudzanie produkcji kolagenu, 
| ujędrnianie,
| antyoksydacja,
| nawilżanie i regeneracja,
| spłycanie zmarszczek.

Czym jest seria Lynia Pro?

Lynia Pro zawiera zaawansowane biotechnologicznie 
substancje aktywne o udokumentowanym działaniu. 
Seria przeznaczona dla skór wymagających 
konkretnych efektów działania takich jak: 
regeneracja, przebudowa, spowolnienia procesów 
starzenia się skóry. 



Seria Lynia Pro RETINOL 
RETINOL
Hydrogenated Retinol

Oferowany przez nas retinol poprzez stymulowanie kwasu hialuronowego w fibroblastach, działa silnie nawilżająco, zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, oraz działa lekko złuszczająco i rewitalizująco. Dzięki procesowi uwodornienia, jest bardzo stabilną formą 
tej witaminy. Retinol ma zastosowanie zarówno w produktach dla skóry dojrzałej, z pierwszymi oznakami starzenia się jak i młodej, 
trądzikowej oraz atopowej.

Stosowanie produktów z retinolem przynosi naszej skórze niezliczone korzyści:

Stymulacja  odnowy  komórek. Stosowanie retinolu w pielęgnacji skóry sprzyja pogrubieniu naskórka poprzez rozwój komórek – 
naskórek ponownie staje się grubszy.  Działa głęboko i skutecznie przeciwdziałając starzeniu się skóry. Wypełnia zmarszczki od wewnątrz 
sprawiając, że od zewnątrz stają się mniej widoczne.  

Normalizacja procesu dojrzewania komórek naskórka.  Prawidłowy wzrost i różnicowanie się komórek nabłonkowych, przyspieszając 
proces rogowacenia. W naskórku dochodzi do spłycenia warstwy zrogowaciałej i pogrubienia warstw żywych.

Działanie rozjaśniające plamy i przebarwieniami słonecznymi i hormonalne. Mechanizm ich działania rozjaśniającego polega zarówno 
na przyspieszaniu złuszczania jak i bezpośrednim wpływie na nieprawidłowe, pobudzone melanosomy, które pod wpływem retinolu 
zmniejszają się i zawierają mniej barwnika.

Działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe. Polega ono na zjawiskach zachodzących w skórze właściwej. Dochodzi do 
tworzenia się na nowo kolagenu, zarówno włókien typu VII wzmacniających strefę przylegania skórno-naskórkowego, jak i kolagenu 
I stanowiącego główne włókno podporowe skóry (reakcje te są widoczne po około 10 miesiącach stosowania).

Wspomaganie powstawania nowych naczyń krwionośnych w skórze, decydujących o prawidłowym odżywianiu i dotlenianiu tkanki 
łącznej i naskórka, co w przypadku skóry starzejącej się jest bardzo istotne.



Krem Lynia Pro z retinolem 0,3%

Krem o optymalnym stężeniu retinolu to kosmetyk o udowodnionym działaniu 
ujędrniającym, uelastyczniającym i wygładzającym. Wybór stabilnej formy retinolu oraz  
składników dodatkowych jest nieprzypadkowy. Skwalan, witamina E,  wąkrota azjatycka 
oraz olej z rokitnika sprawiają, że formuła kremu idealnie sprawdzi się podczas kuracji 
przeciwzmarszczkowej i przeciwstarzeniowej. Substancje aktywne zawarte w kosmetyku 
posiadają niezwykłe zdolności penetrujące naskórek, dzięki czemu ujędrnienie oraz poziom 
elastyczności skóry wzrastają wraz z częstotliwością jego stosowania. 

Co ważne, nowoczesna formuła oraz ustabilizowana forma retinolu o mniej-
szym potencjalne drażniącym dają możliwość całorocznego stosowania tej 
substancji pod warunkiem zachowania zalecanych środków ochrony:  

W okresie od jesieni do wczesnej wiosny (przy zachowaniu ochrony UV w postaci kremu 
 z filtrem min. SPF 30 w ciągu dnia): można stosować 1-2 razy dziennie – rano i wieczorem.
 
W okresie letnim (przy zachowaniu ochrony UV w postaci kremu z filtrem min. SPF 30 
w ciągu dnia): zaleca się stosować nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu.



Składniki

Ekstrakt z Centella asiatica (wąkrota azjatycka) wykazuje silne działanie przeciwzapalne oraz 
przeciwdziała uszkodzeniom tkanki skóry w procesie starzenia się. Podobnie jak estrogeny 
pozytywnie wpływa na metabolizm fibroblastów i syntezę włókien kolagenowych. Ponadto 
stymuluje syntezę kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za nawilżenie skóry oraz jest 
drogocennym składnikiem kosmetyków przeciwstarzeniowych.

Centalla asiatica:
| stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu;
| działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie;
| wpływa na redukcję zmarszczek oraz przeciwdziała powstawaniu nowych;
| działa przeciwobrzękowo;
| wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych;
| ma zastosowanie w pielęgnacji cery naczynkowej, 
| niweluje cienie pod oczami;

Wąkrota azjatycka
...czyli ekstrakt z Centella Asiatica



Składniki

Olej z rokitnika

Owoce rokitnika zawierają duże ilości witaminy C. Zawartość jej jest różna w poszczególnych 
odmianach tego gatunku i zależy od miejsca występowania danej rośliny. Miąższ owoców  
i nasiona zwierają olej, a jego zawartość w nasionach sięga aż do 12%.

Olej z rokitnika jest to gęsta, czerwonopomarańczowa  ciecz o właściwościach witaminy F, 
gdyż zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. Olej bogaty jest w kwas palmitynowy  
i palmitynowo-olejowy. Kwas palmitynowy odpowiedzialny jest za szybsze ziarninowanie 
ran i regenerację naskórka. Olej zawiera także wit. E i betakaroten. Olej rokitnikowy działa 
przeciwbólowo oraz przyspiesza granulację i naskórkowanie uszkodzonych tkanek. 

Ze względu na dużą zawartość witaminy C, flawonów i flawonoidów w owocach, rokitnik 
jest cennym składnikiem preparatów likwidujących przebarwienia skóry. Kosmetyki 
zawierające olej z rokitnika poprawiają wygląd cery , działają przeciwstarzeniowo, rozjaśniają 
przebarwienia m.in. potrądzikowe oraz likwidują cienie pod oczami. 

Hippophaë rhamnoides fruit oil 



Składniki Składniki

Olej z pestek truskawek stanowi bogate źródło witamin (w tym witaminy E), kwasu alfa-
linolenowego i linolenowego, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy 
(tekofenole, kwas elagowy).

Olej działa nawilżająco, chroni i odżywia skórę oraz pozostawia ją gładką i miłą w dotyku. 
Jego stosowanie zmniejsza utratę wody przez skórę – dzięki uzupełnieniu braków kwasów 
tłuszczowych. Ponadto jest idealny dla skóry suchej i dojrzałej. Posiada również właściwości 
ściągające pomocne przy leczeniu skóry tłustej ze skłonnością do trądziku.

Właściwości oleju z truskawek: 
| wzmacnianie bariery ochronnej naskórka, 
| odbudowa cementu międzykomórkowego, 
| działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwtrądzikowe, przeciwbakteryjne i kojące 
| działanie przeciwstarzeniowe – zapobiega przesuszaniu skóry oraz stymuluje syntezę włókien.

Olej z truskawki 
Fragaria Ananassa (Strawberry) Oil



Składniki

Skwalan

Skwalan to przezroczysty i bezbarwny olej, będący substancją aktywną. Wzmacnia bariery 
lipidowe w głębi warstwy rogowej naskórka, ułatwia przenikanie przez skórę innych składników 
aktywnych, zmiękcza i uelastycznia, działa bakteriobójczo. Skwalan ogranicza naskórkową 
utratę wody. Ponadto dostarcza skórze drogocennych składników i substancji odżywczych oraz 
przedłuża działanie witaminy A i E, koenzymu q10.

Olej ten, przy niskich temperaturach na zewnątrz, tworzy ochronną barierę na skórze, 
jednocześnie pozwalając jej oddychać. Ponadto skwalan zaliczany jest do lekkich olejków, które 
szybko wnikają w skórę, nie pozostawiając uczucia tłustości, oraz:
| chroni skórę przed działaniem wolnych rodników oraz czynnikami atmosferycznymi;
| redukuje drobne zmarszczki oraz chroni przed powstawaniem nowych;
| działa nawilżająco na skórę, wzmacniając i dotleniając jej warstwę lipidową;
| idealny produkt w formulacjach przeciwstarzeniowych;
| przyspiesza gojenie drobnych ran oraz uszkodzeń skóry;
| łagodzi poparzenia słoneczne oraz podrażnienia.

Squalane



Informacje handlowe

Pojemność
30ml

Kod EAN:
5900718902038

Indeks:
KG-00130030

Sugerowana cena detaliczna:
79,00 PLN

Opakowanie:
Airless 30 ml zgodne ze standardem ECOCERT i COSMOS
Kartonik

Sposób użycia:
W okresie od jesieni do wczesnej wiosny (przy zachowaniu ochrony UV w postaci kremu  z filtrem min. 
SPF 30 w ciągu dnia): można stosować 1-2 razy dziennie  – rano i wieczorem. W okresie letnim (przy 
zachowaniu ochrony UV w postaci kremu z filtrem min. SPF 30 w ciągu dnia): zaleca się stosować nie czę-
ściej niż 2-3 razy w tygodniu. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące. 
Omijać okolice oczu, nozdrzy oraz ust. Nie łączyć  z kosmetykami zawierającymi kwasy. Nie stosować na 
podrażnioną skórę oraz  w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. 

Data ważności:
24 miesiące od daty produkcji

Składniki: 
 Aqua, Caprylic/ Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Coco Caprylate/ Caprate, Propanediol, Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Polyglyceryl-6 Stearate, Squalane, Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Retinol, 
Fragaria Ananassa (Strawberry) Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Centella Asiatica Extract, Tocopheryl 
Acetate, Panthenol, Polyglyceryl-6 Behenate, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Parfum, Dehydroacetic 
Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Phytate, Pantolactone, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Lynia Pro Krem z retinolem 0,3%

kliknij, aby pobrać zdjęcie produktu

https://www.dropbox.com/s/323fcmrt0djpbv3/Lynia-22.11-002.jpg?dl=0
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info@lynia.pl

Obsługa klienta:
+48 663 313 132

Dział handlowy:
+48 699 712 356
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      instagram.com/lyniadermokosmetyki

      facebook.com/lyniadermokosmetyki
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