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Wysokie stężenie witaminy C, kwas ferulowy i naturalna witamina E: złota trójca
składników przeciwzmarszczkowych jest podstawą nowej serii produktów BasicLab
Esteticus. Natomiast BasicLab Capillus to wysoko wyspecjalizowana gama szamponów i
odżywek, których priorytetem jest zapewnienie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji.
Obie dermokosmetyczne linie łączą naturę z wysoko zaawansowaną technologią.
Działania przeciwzmarszczkowe najlepiej jest podjąć, jeszcze zanim na twarzy pojawią się pierwsze
oznaki upływającego czasu. Składnikiem, który jako pierwszy powinien pojawić się w kosmetykach,
jest witamina C – silny przeciwutleniacz, substancja, która wzmacnia naczynka, rozjaśnia skórę i

wyrównuje jej koloryt. W połączeniu z kwasem ferulowym i witaminą E daje stabilną kombinację,
która w zależności od stężenia poszczególnych składników, może wygładzić skórę, ujędrnić ją, pomóc
w redukcji zaczerwienień i zapobiec powstawaniu kolejnych, a także spłycić zmarszczki czy usunąć
przebarwienia.

Walka z czasem i niedoskonałościami
Te trzy składniki są bazą nowej linii kuracji przeciwzmarszczkowych BasicLab Esteticus. W jej
skład wchodzą trzy kuracje do twarzy i jedna pod oczy. Te pierwsze, dzięki połączeniu działania
kwasu ferulowego i witaminy C skutecznie rozjaśniają przebarwienia słoneczne czy hormonalne,
pomagają usunąć blizny po trądziku, a jednocześnie stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu,
dzięki czemu skóra staje się bardziej gęsta i jędrna, poprawia się jej napięcie i gładkość. Dostępne są
w dwóch wersjach: 15 ml (ok. 39 zł) i 30 ml (ok. 69 zł).

BasicLab Esteticus Kuracja przeciwzmarszczkowa – odżywienie i wygładzenie to serum w
formie lekkiego olejku z najbardziej zaawansowaną postacią witaminy C (Ascorbyl Tetraisopalmitate
w stężeniu 5 proc) zapewnia maksymalnie silne działanie antyoksydacyjne. To kosmetyk stworzony z
myślą o kobietach, których skóra codziennie stawia opór wolnym rodnikom i zanieczyszczeniom ze
środowiska. Regularne stosowanie sprawia, że bariera ochronna skóry jest wzmocniona, a
niedoskonałości znikają. Wit. E chroni lipidy skóry, działa odżywczo i koi. Olej ze słodkich migdałów
głęboko odżywia oraz nawilża skórę, przyczyniając się do jej wygładzenia i odzyskania elastyczności.

BasicLab Esteticus Kuracja przeciwzmarszczkowa – napięcie i wzmocnienie naczynek
pokochają kobiety, które mają problem z pajączkami lub rumieniem na twarzy. 10 proc. stężenie
witaminy C w formie Ascorbyl Glucoside i ekstrakt z miłorzębu japońskiego to kombinacja, która
wzmacnia naczynka, a także sprawia, że stopniowo stają się mniej widoczne. Obecność kwasu
hialuronowego podnosi poziom nawilżenia skóry, natomiast witamina E dodatkowo ją odżywia i
regeneruje.
BasicLab Esteticus Kuracja przeciwzmarszczkowa – nawilżenie i rozświetlenie. Połączenie 15
proc. witaminy C w postaci kwasu askorbinowego, 1 proc. witaminy E i 0,5 proc. kwas ferulowego
dają skórze najskuteczniejszą ochronę przez wolnymi rodnikami i intensywnie ją rozświetla. Przy
regularnym stosowaniu skóra nie tylko staje się bardziej promienna, ale też gładsza i bardziej
napięta.
Uzupełnieniem kuracji do twarzy jest serum pod oczy: BasicLab Esteticus Kuracja
przeciwzmarszczkowa pod oczy – nawilżenie i ujędrnienie (15 ml: 55 zł.). Oparte jest na
peptydzie, nazywanym „naturalnym botoksem” – Acetylo Hexapeptide-8 w 10 proc. stężeniu. Wnika
głęboko do skóry i działa jak wypełniacz. Po 30 dniach zmarszczki wokół oczu są zredukowane o 28
proc., a skóra zagęszcza się, staje się młodsza i jędrniejsza. Zawartość niacynamidu poprawia
barierę lipidową naskórka, sprawiając, że cienka skóra pod oczami jest lepiej nawilżona i bardziej
odporna na działanie czynników zewnętrznych. Kofeina stymuluje mikrokrążenie, redukując obrzęki i
zasinienie. Dodatkowa obecność kwasu hialuronowego nawilża skórę i przyczynia się do redukcji
zmarszczek mimicznych.

Składniki aktywne w pielęgnacji włosów
Seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy to niejedyne innowacyjne produkty firmy BasicLab
Dermocosmetics. Kolejna linia – BasicLab Capillus to wysoko wyspecjalizowana gama szamponów i
odżywek odpowiadających na potrzeby różnych rodzajów włosów i skóry głowy. Priorytetem linii jest
zapewnienie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji, dlatego też wszystkie dermokosmetyki
przechodzą niezbędne badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i dermatologiczne. Produkty łączy
innowacyjny kompleks Sepitonic M3.0, który zwiększa metabolizm komórkowy, dzięki czemu
składniki aktywne działają skuteczniej na włosy i skórę głowy.

Wszystkie szampony są niskopieniące i nadają się do częstego stosowania (cena ok. 39 zł). Odżywki
przeznaczone są do spłukiwania (cena ok. 45 zł). Mają pojemność 300 ml i dzięki pompce można
łatwo i precyzyjnie dozować produkt. Ciemny kolor butelek zapewnia ochronę przed
promieniowaniem słonecznym.
BasicLab Capillus Stymulujący szampon na wypadanie włosów zapewnia wielokierunkowe
działanie: ogranicza wypadanie włosów, pobudza cebulki i przyspiesza wzrost nowych włosów.
Rekordowa liczba składników aktywnych m.in. kofeina, biotyna, arginina, niacynamid, keratyna, żeńszeń efektywnie wpływa na wzmocnienie włosów, poprawia ich kondycję, dzięki czemu wypadanie
zostaje ograniczone. Odżywka na wypadanie włosów pielęgnuje włosy, ułatwia rozczesywanie,
chroniąc ich łuski przed uszkodzeniami. Włosy są chronione przed działaniem szkodliwych
czynników zewnętrznych.
BasicLab Capillus Szampon do włosów suchych dzięki zawartości oleju arganowego pełnego
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wit. E długotrwale odżywia oraz nawilża włosy i skórę
głowy. Kompleks olejów jojoba i kokosowego wnika w strukturę włosów, zapewniając im odżywienie i
ochronę przez cały dzień. Dzięki czemu włosy są odbudowane, błyszczące i gładkie w dotyku.
Puszenie – tak częste w przypadku suchych włosów – zostaje zredukowane. Ważnym uzupełnieniem
pielęgnacji jest Odżywka do włosów suchych, która zawiera Aquaxyl pozwalający na optymalne
utrzymanie wody we włóknie włosa. Odbudowuje włosy, dzięki czemu są one błyszczące i gładkie w
dotyku, łatwiej poddają się stylizacji.
BasicLab Capillus Szampon do włosów blond dzięki ekstraktowi z rumianku zapewnia połysk i
rozświetlenie, wydobywa naturalne refleksy jasnych włosów. Bogaty w antyoksydanty wyciąg z
owoców winogrona spowalnia procesy starzenia zachodzące w łodydze włosa i chroni ją przed

nadmiernym promieniowaniem. Dodatek fioletowego barwnika niweluje żółty odcień włosów
farbowanych na blond. Naturalne blondy zachowują kolor i są pełne blasku. Odżywka do włosów
blond podkreśla naturalny kolor blond, wydobywając świetliste refleksy. Opatentowany składnik
Inula HC wzmacnia kolor, nabłyszcza i ułatwia rozczesywanie. Sprawia, że włosy są miękkie w
dotyku. Fioletowy barwnik niweluje żółty odcień farbowanych blond włosów, nadając im delikatnie
zimny ton. Naturalny kolor blond jest podkreślony z wyraźnie słonecznymi pasemkami.
BasicLab Capillus Szampon do włosów cienkich. Dzięki zawartości antyoksydantów i
pogrubiających polimerów włosy zyskują większą objętość. Obecność keratyny wzmacnia strukturę,
włosy stają się grubsze, łatwiej poddają się stylizacji i przestają się puszyć. Odżywka do włosów
cienkich zawiera opatentowany Alariane AD powstały na bazie brązowych alg, który wygładza i
dyscyplinuje włosy. Natomiast Sea Lavender HC inaczej zwany lawendą morską działa
antystatycznie oraz zapobiega puszeniu się włosów. Odżywka nie obciąża włosów, zapewniając im
doskonałą strukturę i poczucie lekkości, zapobiega ich elektryzowaniu się.
BasicLab Capillus Szampon do włosów kręconych zawiera kompleks polimerów naturalnego
pochodzenia, który pozwala osiągnąć naturalną sprężystość loków, a ich skręt staje się pobudzony i
miękki. Formuła bogata w pantenol zapewnia nawilżenie i wygładza. Loki stają się sprężyste i
zyskują na objętości. Mają naturalny połysk i miękkość. Odżywka do włosów kręconych zawiera
olej z orzechów macadamia, który odżywia i nawilża włosy, wygładza ich powierzchnię i regeneruje
uszkodzenia. Loki są podkreślone, naturalnie sprężyste i zyskują na objętości.
W serii BasicLab Capillus występuje także komplementarna kuracja do włosów farbowanych, a także
szampony do włosów tłustych i do włosów z łupieżem oraz szampon dla całej rodziny.
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