
НЕЗАМІННИЙ 

Q10

ЗІТРИ З ОБЛИЧЧЯ

ВТОМУ ТА СТРЕС

ЖИВИЛЬНА 
ЕНЕРГІЯ ДЛЯ 
ТВОЄЇ ШКІРИ



ФАКТИ ПРО Q10

• Ubique (лат.) – всюди

• Ubiquinone – убіхінон, або коензим Q10 – найважливіший елемент, який міститься 
майже в усіх живих клітинах. Він необхідний для ефективного вироблення енергії.

• Q10 сприяє виробленню клітинної енергії та бере участь в електронно-транспортному 
ланцюзі: заводить «мотор» і виконує функцію «дротів».

• Без убіхінону клітини не здатні засвоювати кисень. Якщо з живого організму видалити 
весь Q10, він негайно загине через зупинку внутрішньоклітинного дихання.

• У 1978 р. (через 20 років досліджень!) убіхінон приніс біохіміку Пітеру Мітчеллу 
Нобелівську премію за доказ незамінної ролі коензиму Q10 в енергетичному балансі 
клітин організму.

• Коензим Q10, на відміну від інших антиоксидантів, виробляється самим організмом.
Але з віком і під впливом негативних факторів навколишньої середи біосинтез власного 
коензиму Q10 зменшується – а ось необхідність у ньому, навпаки, підвищується. 
Зниження рівня Q10 приводить до прискорення процесів старіння та посилення їх 
проявів.



ОСНОВНІ АКТИВИ

ПОТУЖНИЙ 
АНТИОКСИДАНТ Q10 
У СТАБІЛЬНІЙ 
БІОЗАСВОЮВАНІЙ 
ФОРМІ:
• Активізує вироблення енергії в клітинах 
для виконання життєво важливих функцій 
шкіри.

• Поліпшує постачання в клітини кисню.

• Захищає глибокі шари шкіри від 
пошкоджень, а клітинні мембрани – від 
виснаження, викликаного UVA.

• Стимулює утворення колагену та 
еластину в шкірі, отже запобігає появі 
зморщок, підвищує щільність, 
еластичність і пружність шкіри.

ОНОВЛЮЮЧА КОСМЕТИКА З КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™



ОНОВЛЮЮЧА КОСМЕТИКА З КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™

Низькомолекулярна гіалуронова кислота

• Оптимізує цикли відновлення шкіри.

• Стимулює процеси побудови структурних 
волокон.

• Зволожує глибокі шари шкіри.

• Поліпшує цілісність шкіри.

Олія макадамії

• Нормалізує ліпідний баланс захисної мантії, 

відновлює її цілісність.

• Пом'якшує та заспокоює шкіру, повертає їй 

тонус та еластичність.

ОСНОВНІ АКТИВИ



ОНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Q10 + гіалуронова кислота + олія 
макадамії + олія граната
Дбають про втомлену шкіру, надають 
потужної регенеруючої дії, пом'якшують 
шкіру, надають їй ніжності.

РЕЗУЛЬТАТ:
Щільна, пружна, зволожена 
шкіра без сухості, лущення 
та ознак втоми.



КРЕМ ДЛЯ ПОВІК ОНОВЛЮЮЧИЙ З Q10

Q10 + гіалуронова кислота + олія макадамії + 
додаткові компоненти:
Екстракт арніки значно поліпшує мікроциркуляцію та 

лімфодренажні функції шкіри. Зменшує набряклість, сприяє 
зміцненню капілярів.

Комбінація екстрактів нечуйвітра та квітів стокротки
активізує процеси, пов'язані зі зменшенням темних кіл, стимулює 
виведення зайвої рідини та скорочує утворення меланіну в шкірі.

РЕЗУЛЬТАТ:
• зменшення темних кіл і 
набряків під очима
• відпочила, зволожена, 
еластична шкіра



ЗІТРИ З ОБЛИЧЧЯ 
ВТОМУ!

НАПОВНИ ШКІРУ СЯЯННЯМ 

ТА ЕНЕРГІЄЮ!



www.siberianwellness.com


