Sfaturi de sezon

O vară de succes cu cosmeticele
Hofigal – curate, fără E-uri şi
conservanţi – în trusa de vacanţă
O dată cu apropierea sezonului estival, mulţi dintre noi ne pregătim să plecăm în vacanţă.
Vara este anotimpul perfect pentru relaxare. În timp ce vă bucuraţi de zilele calde, nu
uitaţi câteva reguli ce vă vor ajuta să arătaţi la
fel de bine pe cât vă simţiţi.
Dintre toate organele, pielea este cea care
radiază în exterior sănătatea interioară a organismului.
În cartea “Micromiracole” – Dr. Ellen W.
Cutler şi Dr. Jeremy E. Kaslow – pielea este
definită ca fiind “ fereastra sănătăţii interne”,
contribuind cu aproximativ 10% la greutatea
organismului, fiind astfel cel mai mare organ
al corpului. Pielea furnizează o protecţie esenţială faţă de mediul în care trăim.
Componenta principală a pielii este o
proteină structurală numită colagen, care
formează in jur de un sfert din cantitatea de
proteine din organism. Pielea este, în mod natural, plină de enzime. Deşi lucrează împreună
sinergic, fiecare grup de enzime serveşte unei
funcţii specifice. De exemplu, unele sunt antioxidante, apărând pielea împotriva vătămării
produse de radicalii liberi (care sunt produse
auxiliare ale diverselor reacţii biochimice). Altele sprijină exfolierea, favorizând îndepărtarea celulelor moarte ale epidermei.
Combinaţia dintre enzimele digestive,
sistemice (metabolice) şi alimentaţie poartă
principala responsabilitate pentru hrănirea
pielii şi a ţesutului conjunctiv.

metice care asigură acurateţea tratamentului
printr-o bună stabilitate în timp a produsului,
deoarece acesta nu vine în contact cu aerul şi
nu prezintă riscul de contaminare cu microorganisme la fiecare utilizare.
Produsele cosmetice Hofigal întăresc
imunitatea pielii, stimulează capacitatea de

Premieră mondială în producţia
de cosmetice
Adevăratul secret al unei epiderme sănătoase stă în digestia optimă şi absorbţia substanţelor nutritive. Sprijinind ambele procese,
enzimele contribuie la repararea şi întinerirea
pielii, din interior, dând sănătate şi strălucire .
Firma Hofigal a lansat în premieră mondială produse cosmetice la monodoze fără conservanţi ( E-uri sau alte substanţe toxice).
Nu trebuie să lipsească din trusa de vacanţă a oricărei familii, monodozele cos-
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regenerare şi autorefacere a pielii, echilibrează
metabolismul, asigură menţinerea hidratării
normale a pielii, previn şi întârzie procesul de
îmbătrânire a pielii.
Pentru a îndepărta celulele moarte, impurităţile mecanice, machiajul, excesul de sebum,
trebuie efectuată curăţirea tenului şi a gâtului.

