Najczęściej zadawane
pytania
Czym jest beta-glukan, główny składnik serii?

To wyjątkowy, naturalny polisacharyd, wykazujący bardzo silne działanie nawilżające i regenerujące oraz
przeciwzmarszczkowe. Zdolność do wyjątkowo głębokiego wnikania w skórę oraz działanie przeciwzmarszczkowe tego składnika to jedno z największych odkryć ostatnich lat. Jego skuteczność została potwierdzona
badaniami. Beta-glukan znany jest również ze swoich dobroczynnych właściwości, wykorzystywanych w
dermatologii oraz w suplementach diety, jak obniżenie poziomu cukru i cholesterolu, przeciwdziałanie chorobie wieńcowej. Beta-glukan z owsa β-(1–3) i β-(1–4), jako jedyny beta-glukan, posiada oficjalne oświadczenia
zdrowotne Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011, z dnia 14 listopada 2011 r.).

Czy wszystkie produkty z serii β-Glucan Active przeszły odpowiednie badania?

Każdy z naszych produktów przed wprowadzeniem do sprzedaży przechodzi niezbędne badania. Cała seria
β-Glucan Active posiada ocenę bezpieczeństwa niezbędną do wprowadzenia produktu na rynek. Ponadto
cała seria została przebadana dermatologicznie.

Dlaczego na opakowaniu/tubie produktów nie ma informacji o składzie produktu?

Wszelkie niezbędne informacje o produkcie, składzie itp. znajdują się na opakowaniu kartonowym każdego
z produktów z linii β-Glucan Active. Oprócz tego wszelkie informacje na temat produktu znajdą Państwo
w katalogu produktów FM GROUP.

Czym różni się beta-glukan pozyskiwany z owsa od beta-glukanu pozyskiwanego z drożdży czy grzybów?

Badania dowiodły, że beta-glukan pozyskany z owsa najskuteczniej pobudza aktywność makrofagów (komórek układu odpornościowego) do wydzielania cytokin, przez co wspiera naturalne mechanizmy obronne
organizmu oraz jego zdolności regeneracyjne. Beta-glukan z owsa jest po prostu bardziej aktywny biologicznie.

Kiedy odkryto beta-glukan i jego zastosowanie?

Składnikiem tym zainteresowano się w latach 40-tych XX w., w 80-tych odkryto jako substancję aktywizującą układ odpornościowy, ale już starożytni Grecy i Rzymianie stosowali owies jako środek kojący podrażnienia skóry i leczący płytkie otarcia.

Czy beta-glukan pozyskiwany z owsa ma inne zastosowanie niż tylko w kosmetologii?

Tak. Beta-glukan ma wiele zastosowań: stosuje się go m.in. w suplementach diety, czy np. w wyrobach
medycznych (np. plastry z beta-glukanem przyspieszające gojenie się ran).

Co to są makrofagi i jaki mają związek z beta-glukanem?

Makrofagi to komórki układu odpornościowego, które występują we wszystkich narządach organizmu,
a także w skórze. Ich rolą jest niszczenie drobnoustrojów, zużytych krwinek i innych ciał obcych. Beta-glukan pobudza pracę makrofagów, przez co zwiększa odporność organizmu i jego procesy naprawcze.

Czym różnią się od siebie kremy z serii β-Glucan Active?

Kremy różnią się od siebie przede wszystkim składem i stężeniem poszczególnych substancji aktywnych,
a co za tym idzie – konsystencją.

Emulsja do demakijażu
3 w 1 β-Glucan Active
Jakie funkcje łączy w sobie emulsja do demakijażu?
Emulsja do demakijażu 3 w 1 β-Glucan Active łączy w sobie funkcje 3 kosmetyków: mleczka, toniku oraz
preparatu do demakijażu oczu.

Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Jego hipoalergiczna formuła jest bogata w składniki aktywne i działa wielozadaniowo: doskonale zmywa
makijaż, także wodoodporny, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tonizuje, pozostawiając skórę świeżą,
miękką, wygładzoną i napiętą. Kosmetyk idealnie przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji.

Jakie składniki aktywne zawiera formuła emulsji do demakijażu 3 w 1 β-Glucan Active?
Tak jak pozostałe produkty z serii β-Glucan Active emulsja zawiera:
- Beta glukan z owsa, który działa odmładzająco i przeciwstarzeniowo, łagodzi podrażnienia i zapewnia skórze
optymalne nawilżenie, co wspiera dodatkowo występujący w składzie preparatu ekstrakty z nasion owsa
zwyczajnego.
Dodatkowo formuła wzbogacona jest :
- Hydrolat z liści oczaru, który stosowany na skórę działa ściągająco oraz zapobiega nadmiernemu wydzielaniu
sebum.
- Ekstrakt z róży stulistnej, który działa tonizująco, a także odświeżająco.
- Olej ze słodkich migdałów wykazujący działanie pielęgnacyjne, odżywcze i natłuszczające, a przy tym wygładzające skórę.
- Gliceryna, która nawilża skórę, zapobiegając nadmiernej utracie wody z naskórka.
- Pantenol, który koi i przyspiesza procesy regeneracji naskórka.
- Witamina E o działaniu antyoksydacyjnym.

Dla kogo przeznaczona jest emulsja do demakijażu 3 w 1?
Ten hipoalergiczny preparat jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry, również do cery wrażliwej. Jest
odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe, po wcześniejszym ich usunięciu.

Jak używać emulsji do demakijażu 3 w 1 z kolekcji β-Glucan Active?
Kosmetyk jest wydajny, łatwo się aplikuje i rozprowadza. Niewielką ilość emulsji należy nanieść na skórę,
oczyszczając twarz i oczy. Preparat można nanosić zarówno opuszkami palców, jak i wacikiem kosmetycznym.
Czynność trzeba powtarzać aż do całkowitego usunięcia makijażu. Emulsja nie wymaga spłukiwania. Zalecana do codziennego stosowania.

Używam szkieł kontaktowych, czy mogę stosować emulsję do demakijażu 3 w 1?
Tak, emulsja do demakijażu 3 w 1 jest odpowiednia dla osób noszących szkła kontaktowe. Należy jednak
pamiętać, aby usunąć szkła kontaktowe przed aplikacją preparatu.

Mam skórę wrażliwą, czy ten preparat jest dla mnie?
Tak, wyjątkowo łagodna, hipoalergiczna formuła o lekkiej konsystencji jest odpowiednia do każdego rodzaju
skóry, również do cery wrażliwej.

Serum do twarzy
β-Glucan Active
Co to jest serum β-Glucan Active?
Jest to nowoczesny kosmetyk o wysokim stężeniu składników biologicznie czynnych, takich jak beta-glukan
z owsa, srebro koloidalne (działanie przeciwbakteryjne), estry wyższych kwasów tłuszczowych, olej kokosowy i witamina C, dzięki którym serum ma działanie regenerujące, nawilżające, ochronne oraz łagodzące.

Do jakiego rodzaju skóry serum jest zalecane?
Serum polecane jest do każdego rodzaju skóry, a w szczególności do cery:
* tłustej i trądzikowej (codziennie na noc) i naprzemiennie z kremem nawilżającym na dzień (podobnie w przypadku skóry mieszanej),
*suchej, wrażliwej i naczyniowej w zasadzie bez przerwy na dzień, jak i na noc.

Czy mając wrażliwą cerę można stosować serum?
Składniki aktywne zawarte w serum β-Glucan Active przeciwdziałają zmianom skórnym, łagodzą zaczerwienienia, działają antybakteryjnie oraz wspomagają proces odnowy komórek, dlatego serum w szczególności
polecane jest do wrażliwej, zmęczonej i przesuszonej cery. Polecane jest również do cery z problemami
trądzikowymi.

Czy serum powinno się stosować tylko na skórę twarzy?
Bogaty odżywczy skład serum sprawia, że produkt może być stosowany miejscowo na partie ciała tj. łokcie
czy kolana, a więc miejsca szczególnie narażone na wysuszenie i rogowacenie.

Czy serum pomoże wyleczyć trądzik?
Regularne stosowanie serum wpływa na zmniejszenie ilości występowania zmian i niedoskonałości. Należy
jednak pamiętać, że serum nie jest lekarstwem i jego działanie zależy od stopnia nasilenia zmian skórnych.
Jeśli na twarzy pojawi się kilka zmian więcej, nie należy go odkładać. To dobry znak świadczący o tym , że Twoja
skóra zaczyna współpracować z kosmetykiem i w sposób naturalny się oczyszcza.

Krem nawilżający
β-Glucan Active
Dla jakiego rodzaju skóry jest przeznaczony?
Krem jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry, choć dla suchej skóry lepszy będzie krem półtłusty
i tłusty, szczególnie zimą.

Jak działa krem nawilżający β-Glucan Active?
Głęboko nawilża skórę twarzy i zapobiega jej przesuszeniu. A dzięki obecności kwasu hialuronowego
wygładza skórę i spłyca zmarszczki. Obecność beta-glukanu z owsa przyspiesza regenerację skóry i przywraca sprężystość.

Jak powinno się stosować krem nawilżający
Rano i wieczorem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy.

Mam dojrzałą cerę, czy krem nawilżający jest dla mnie?
Tak. Dzięki obecności w składzie aktywnych składników nawilżających i regenerujących. Jednak jeśli Twoja
skóra jest sucha, lepszy będzie krem półtłusty lub tłusty, szczególnie zimą.

Mam tłustą cerę, czy mogę stosować krem nawilżający β-Glucan Active?
Tak. Krem nawilżający β-Glucan Active posiada lekką konsystencję, która nie obciąża skóry i nie zatyka
porów.

Krem półtłusty
β-Glucan Active
Dla kogo jest przeznaczony krem półtłusty?
Kremy te przeznaczone są do każdego rodzaju skóry, ze szczególnym zaleceniem dla skóry odwodnionej
i mieszanej oraz tłustej zimą – ze względu na zawartość w składzie oleju kokosowego (hamuje utratę
wody z naskórka, zapewnia skórze odpowiednie odżywienie i ochronę), masło shea, które jest źródłem
witamin i naturalnych przeciwutleniaczy, jak również ze względu na zawartość ekstaktu z oczaru wirginiskiego, który reguluje wydzielanie sebum.

Czy mając tłustą cerę nie można stosować kremu półtłustego β-Glucan Active?
Możesz stosować krem półtłusty szczególnie zimą, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Krem półtłusty β-Glucan Active posiada w swoim składzie wiele odżywczych, nawilżających i regenerujących składników. Częstym błędem osób posiadających tłustą cerę jest używanie kosmetyków, które w
niewystarczający sposób ją nawilżają. Krem półtłusty β-Glucan Active, dzięki zawartym w składzie estrom
wyższych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry tłustej
a dodatkowo, dzięki zawartość hydrolatu z oczaru wirginiskiego, reguluje wydzielanie sebum.

Czy to prawda, że kremu półtłustego powinno się używać przede wszystkim w zimie?
Krem półtłusty β-Glucan Active polecany jest na każdą porę roku, jednak faktem jest, że zimą powinniśmy
korzystać z kremów o bogatszej formule, zawierających mniej wody, a więcej składników natłuszczających.
W związku z tym krem półtłusty β-Glucan Active polecany jest na mroźne zimowe dni, ale również na
piekące słońce – kiedy skóra jest narażona na wysuszenie.

Mam dojrzałą cerę czy powinnam używać kremu półtłustego?
Krem półtłusty, dzięki zawartości substancji lipidowych, odżywia skórę dodając jej sprężystości, a beta-glukan
z owsa spłyca istniejące zmarszczki.

Krem tłusty
β-Glucan Active
Komu polecany jest krem tłusty?
Krem tłusty polecany jest osobom w każdym wieku, a w szczególności osobom o suchej skórze, odwodnionej i wrażliwej na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Jaka jest różnica pomiędzy kremem tłustym a półtłustym?
Różnica dotyczy głównie zawartości substancji odżywczych.

Co to jest oczar wirginijski i jak pozyskuje się z niego hydrolat, który jest zawarty w kremie tłustym β-Glucan Active?
Oczar wirginijski to kwiat, który przez Indian Ameryki Północnej był otaczany czcią za jego szczególne
właściwości. Oczar wykazuje wybitnie silne działanie ściągające, przeciwzapalne, łagodzące oraz przeciwbakteryjne. Hydrolat jest otrzymywany w wyniku destylacji kwiatów tej rośliny.

Czy mając cerę wrażliwą lub nadmiernie zaczerwienioną mogę stosować krem tłusty β-Glucan Active?
Jak najbardziej. Oprócz bogatej formuły odżywczej krem tłusty zawiera hydrolat z oczaru wirginijskiego, który
wzmacnia i zwęża naczynia krwionośne, pobudza i przyspiesza regenerację podrażnionej skóry, stąd zalecany
jest również dla cery wrażliwej, zaczerwienionej.

Czy kremu tłustego powinnam używać tylko zimą?
Nie. Krem tłusty β-Glucan Active polecany jest na każdą porę roku. Dzięki składnikom natłuszczającym, krem
tłusty jest idealnym rozwiązaniem nie tylko na mroźne zimowe dni, ale również na piekące słońce.

Jak stosować krem tłusty?
Krem β-Glucan Active przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji rano i wieczorem, w przypadku skóry
mieszanej polecany do stosowania jako krem na noc.

Nawilżająco–wygładzający
krem do rąk
Czym krem nawilżająco-wygładzający różni się od kremu regenerująco-odżywczego?
Różnica dotyczy składu dodatkowego (głównym składnikiem w obu produktach jest beta-glukan).
Krem nawilżająco-wygładzający przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry dłoni potrzebującej
nawilżenia.

Kiedy powinno się stosować krem nawilżająco-wygładzający?
Krem nawilżająco-wygładzający można stosować o każdej porze roku. Ponieważ w okresie letnim skóra
naszych dłoni jest szczególnie narażona na odwodnienie, stosowanie kremu nawilżająco-wygładzającego
jest wtedy szczególnie polecane.

Regenerująco-odżywczy
krem do rąk
Jaka jest różnica pomiędzy regenerująco-odżywczym a nawilżająco-wygładzającym kremem do rąk?
Różnica dotyczy składu dodatkowego (głównym składnikiem w obu produktach jest beta-glukan), a co za
tym idzie i działania produktów. Krem odżywczo-regenerujący polecany jest dla przesuszonej skóry dłoni,
narażonych na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Zawiera w swoim składzie składniki aktywne intensywnie odżywiające i regenerujące zniszczoną skórę dłoni, potrzebującą odnowy.

Na jaką porę roku polecany jest regenerujący krem do rąk?
Regenerująco-odżywczego kremu do rąk można używać o każdej porze roku. Na działanie niekorzystnych
czynników zewnętrznych skóra dłoni jest narażona szczególnie w zimie, za sprawą mrozu i wiatru oraz
suchego powietrza w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem lub klimatyzacją, dlatego szczególnie
wtedy zalecamy stosowanie regenerująco-odżywczego kremu do rąk, a także do rąk narażonych na działanie detergentów.

Czy krem odżywczo-regenerujący do rąk odżywia również płytkę paznokcia?
Tak. Dzięki zawartości oleju rycynowego wzmacnia i natłuszcza płytkę paznokci.

Czy krem pozostawia na dłoniach tłusty film?
Krem regenerująco-odżywczy szybko się wchłania, pozostawiając na dłoniach ochronną warstwę, a także
przyjemne uczucie gładkości i nawilżenia.

Nawilżający balsam
do ciała
Jakie działanie ma nawilżający balsam do ciała?
Balsam zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. Zawarty w nim beta-glukan regeneruje skórę. Natomiast
olej ze słodkich migdałów wnika w naskórek, wygładza go i pielęgnuje, a witamina E opóźnia proces starzenia się skóry.

Czy nawilżający balsam do ciała powinno stosować się tylko zimą?
Nie. Nawilżający balsam do ciała zalecany jest do całorocznego stosowania, szczególnie w okresie zimowym, gdy suche i mroźne powietrze bardziej wysusza skórę, a także latem, by przywrócić równowagę
częściej eksponowanej na słońce skórze.

Do jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest nawilżający balsam do ciała?
Nawilżający balsam do ciała β-Glucan Active można stosować do każdego rodzaju skóry, a w szczególności
do skóry suchej i odwodnionej. Zawarta w formule balsamu witamina E, opóźnia proces starzenia się skóry,
co jest dodatkowo ważne w przypadku skóry dojrzałej.

Jak stosować nawilżający balsam do ciała?
Nawilżający balsam do ciała zaleca się stosować codziennie, najlepiej po kąpieli. Balsam można również aplikować na miejscach szczególnie narażonych na przesuszanie i uszkadzanie skóry, np. na łokciach.

Antycellulitowy
balsam do ciała
Jak działa antycellulitowy balsam?
Regularnie stosowany stopniowo redukuje efekt tzw. skórki pomarańczowej, w widoczny sposób wysmuklając uda, biodra, pośladki i okolice brzucha.

Jak stosować balsam antycellulitowy?
Stosujemy go w partiach narażonych i objętych cellulitem. Dla pobudzenia krążenia w tych okolicach
kosmetyk można wmasowywać dłużej.

Czym jest kompleks Anticellulite Forte?
To połączenie ekstraktu z ziela Centella asiatica, który pobudza produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze odpowiednia gęstość i elastyczność, wzmacniającego i regenerującego osłabione tkanki skrzypu, kofeiny z ziaren guarany stymulującej mikrokrążenie oraz L-karnityny wzmacniającej efekt modelowania sylwetki i zmiejszającej zmiany spowodowane cellulitem.

Czy, aby pozbyć się cellulitu wystarczy stosować jedynie balsam?
To zależy od nasilenia cellulitu. Najlepsze efekty uzyskasz stosując balsam w połączeniu z aktywnością fizyczną
i odpowiednią dietą.

