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KREMY FONTAINAVIE
FONTAINAVIE CREAMS

1) Jakie są nowe serie kremów Fontainavie?
Wprowadzone zostały trzy serie: Golden Bliss, Silver Impulse i Caviar Revival. W każdej z nich dostępny jest
krem na dzień, krem na noc oraz kosmetyk pod oczy.
2) Do jakiej skóry przeznaczone są kosmetyki Fontainavie?
Kosmetyki Fontainavie należą do kosmetyków anti-aging, a więc takich, które mają za zadanie utrzymać jak
najdłużej młodość skóry.
3) Jak w takim razie wybrać serię kremów dla siebie, skoro każda zawiera składniki działające
przeciwstarzeniowo?
Wybierając serię najlepszą dla siebie, powinniśmy określić bardziej szczegółowo potrzeby skóry. Kremy Golden
Bliss to kosmetyki dla skóry potrzebującej ujędrnienia i regeneracji, pozbawionej blasku. Ich misja to poprawa
elastyczności i rozświetlenie. Silver Impulse to seria szczególnie polecana dla cery mieszanej, tłustej,
z niedoskonałościami, skłonnej do podrażnień. Jej funkcje to ukojenie i ochrona. Caviar Revival polecamy do cery
potrzebującej nawilżenia i rewitalizacji. To kosmetyki polecane dla skóry przesuszonej, potrzebującej odżywienia,
zmęczonej, poszarzałej.
4) Na czym polega luksusowość tej serii?
Kremy Fontainavie są bogate w doskonale dobrane składniki aktywne, skomponowane dla osiągnięcia
maksymalnego efektu. Są to tak cenne składniki jak 24-karatowe złoto, roślinne komórki macierzyste z niezwykle
rzadkiej odmiany szwajcarskiej jabłoni, innowacyjny kompleks peptydowy Matrixyl® 3000, a także biokolagen
morski o wysokiej czystości i koncentracji.
5) Dlaczego większość kremów z tej serii ma dwie fazy?
Dwufazowość, a więc przestrzenne kremowe struktury w przezroczystym żelu, doskonale podkreślają
innowacyjny charakter serii oraz nowy wymiar przeciwdziałania starzeniu. Ponieważ część składników została
zawarta w fazie kremowej, a część – w żelowej, należy nabrać na szpatułkę obydwie fazy kremu i je wymieszać
przed zastosowaniem.
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GOLDEN BLISS

1) Do jakiej cery polecamy serię Golden Bliss marki Fontainavie?
Jest ona polecana osobom, których skóra potrzebuje ujędrnienia i regeneracji, jest pozbawiona blasku.
2) Jakie składniki aktywne, dobroczynne dla skóry, zawierają kremy Golden Bliss?
Kremy Golden Bliss zawierają 24-karatowe złoto, koenzym Q10, ekstrakt z żeń-szenia i kwas hialuronowy. Kremy
na noc i pod oczy zostały także wzbogacone roślinnymi komórkami macierzystymi, które poprawiają witalność
komórek macierzystych skóry, odpowiadających za jej młody wygląd.
3) W jaki sposób działają te składniki?
24-karatowe złoto opóźnia procesy starzenia się skóry i powstawania zmarszczek, działa kojąco, dodaje cerze
blasku. Koenzym Q10 działa antyoksydacyjnie, przeciwdziała wolnym rodnikom i fotostarzeniu się skóry. Ekstrakt
z żeń-szenia pobudza odnowę skóry, poprawia jej ukrwienie, działa odmładzająco i regenerująco, a kwas
hialuronowy – doskonale wiąże wodę w naskórku, wygładza.
4) Skąd pochodzą komórki macierzyste, wykorzystane w kremie na noc i pod oczy Golden Bliss?
Roślinne komórki macierzyste w naszych kremach pochodzą z jabłoni z gatunku Spätlauber, pochodzącej
z połowy XVIII wieku i znanej ze zdolności do zachowania jędrności skórki podczas przechowywania owoców.
Tę starą odmianę nadal można spotkać w Szwajcarii, ale już się jej nie uprawia – obecnie jest gatunkiem
zagrożonym, a na świecie rośnie zaledwie kilka drzewek.
5) Jak działają komórki macierzyste z jabłoni?
Roślinne komórki macierzyste opóźniają starzenie się komórek macierzystych skóry, podtrzymują ich
funkcjonowanie i zachowują zdolność do regeneracji. Chronią żywotność komórek macierzystych skóry,
odmładzają skórę, wpływają na zmniejszenie zmarszczek, przeciwdziałają oznakom starzenia. Zawierają
składniki odżywcze, które poprawiają witalność i kondycję komórek macierzystych skóry.
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GOLDEN BLISS

6) Czym są komórki macierzyste skóry, na które wpływ mają roślinne komórki macierzyste, zawarte
w kremie?
Komórki macierzyste skóry pełnią bardzo ważną funkcję: ich rolą jest wymiana martwych komórek skóry
i regeneracja zniszczonej tkanki. Mają zdolność do różnicowania się do określonych typów komórek
i samoodnawiania. Środowisko oraz wewnętrzne czynniki stresogenne mają na nie niekorzystny wpływ,
a w skórze starzejącej się liczba i aktywność komórek macierzystych zmniejsza się. Komórki macierzyste
naszej skóry muszą być więc chronione i wspomagane, aby opóźnić efekty starzenia.
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KREM NA DZIEŃ
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na dzień Golden Bliss marki Fontainavie?
Krem na dzień Golden Bliss to królewska formuła z 24-karatowym złotem dla skóry potrzebującej napięcia,
wygładzenia i witalności. Chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Koenzym Q10 spowalnia
procesy starzenia się skóry i stymuluje jej regenerację.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem zawiera 24-karatowe złoto, koenzym Q10, ekstrakt z żeń-szenia i kwas hialuronowy. Oprócz tego:
dodający blasku proszek perłowy, wyciąg z pestek winogron, który przeciwdziała wolnym rodnikom, kojący
aloes i kofeinę, która stymuluje mikrokrążenie, zmniejszając obrzęki. Wyciąg z grzybów reishi, znanych od
wieków w krajach azjatyckich z prozdrowotnych właściwości, chroni skórę przed nadmierną utratą wody, dzięki
czemu pozostaje ona gładka i elastyczna. Ekstrakt ze skrzypu polnego działa regenerująco.
3) Jak stosować krem na dzień?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję, delikatnie wmasować. Stosować codziennie rano.
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KREM NA NOC
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na noc Golden Bliss marki Fontainavie?
Krem na noc Golden Bliss to synergiczne działanie doskonale wyselekcjonowanych składników odmładzających
– 24-karatowego złota, roślinnych komórek macierzystych i koenzymu Q10 – dla nocnego odżywienia i poprawy
elastyczności skóry. Ratunek dla cery potrzebującej napięcia i wygładzenia, pozbawionej blasku.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem na noc zawiera roślinne komórki macierzyste, 24-karatowe złoto, koenzym Q10, ekstrakt
z żeń-szenia i kwas hialuronowy. Zawarta w nim zielona herbata działa antyoksydacyjnie, a aloes
– przeciwzapalnie. Wyciąg z grzybów reishi chroni skórę przed nadmierną utratą wody, dzięki czemu
pozostaje ona gładka i elastyczna. Ekstrakt ze skrzypu polnego działa regenerująco.
3) Jak stosować krem na noc?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję. Delikatnie wmasować. Stosować codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę.
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KREM POD OCZY
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na noc Golden Bliss marki Fontainavie?
Krem na noc Golden Bliss to synergiczne działanie doskonale wyselekcjonowanych składników odmładzających
– 24-karatowego złota, roślinnych komórek macierzystych i koenzymu Q10 – dla nocnego odżywienia i poprawy
elastyczności skóry. Ratunek dla cery potrzebującej napięcia i wygładzenia, pozbawionej blasku.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem pod oczy zawiera roślinne komórki macierzyste, 24-karatowe złoto, koenzym Q10, ekstrakt
z żeń-szenia i kwas hialuronowy. Oprócz tego ma potrójną moc roślinnych wyciągów: ze skrzypu
polnego (działanie regenerujące), oczaru wirginijskiego (wzmacnianie naczyń krwionośnych) i pestek
winogron (działanie przeciwstarzeniowe). Kofeina stymuluje mikrokrążenie, zmniejszając opuchnięcia i cienie.
3) Jak stosować krem na noc?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na skórę wokół oczu i delikatnie wklepać. Stosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną
skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.
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SILVER IMPULSE

1) Do jakiej cery polecamy serię Silver Impulse marki Fontainavie?
Seria jest polecana dla cery mieszanej, tłustej, z niedoskonałościami, skłonnej do podrażnień.
2) Jakie składniki aktywne zawierają kremy Silver Impulse?
Kremy Silver Impulse zawierają srebro, kwas hialuronowy i kofeinę. Kremy na noc i pod oczy zostały także
wzbogacone Matrixylem® 3000.
3) W jaki sposób działają te składniki?
Matrixyl® 3000 to innowacyjne połączenie Tripeptydu-1 i Tetrapeptydu-7, które pobudza produkcję kolagenu,
opóźnia pierwsze procesy starzenia się skóry, zapobiega jej wiotczeniu, poprawia elastyczność. Srebro reguluje
wydzielanie sebum, utrzymując równowagę skóry. Kwas hialuronowy zapewnia prawidłowe nawilżenie,
zapobiega nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Kofeina stymuluje mikrokrążenie, zmniejsza obrzęki i cienie,
wygładza i napina skórę.
4) Dlaczego Matrixyl® 3000 nie został opisany w składzie kremu na dzień, choć jest tam kompleks
tych samych peptydów, które się na niego składają?
W kremie na dzień Silver Impulse zastosowaliśmy mniejsze stężenie tego samego składnika. Jest to
wystarczająca ilość w czasie dziennej pielęgnacji skóry twarzy, aby osiągnąć optymalne rezultaty, jednak
stężenie takie jest równocześnie zbyt małe, by móc użyć zastrzeżonej nazwy Matrixyl® 3000.
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KREM NA DZIEŃ
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na dzień Silver Impulse marki Fontainavie?
Krem na dzień Silver Impulse to innowacyjna formuła ze srebrem, kompleksem Tripeptydu-1 i Tetrapeptydu-7
oraz kwasem hialuronowym dla nawilżenia i ukojenia skóry oraz jej pięknego, młodego wyglądu. Odżywia skórę
i chroni ją przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ma lekką konsystencję.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem zawiera kompleks Tripeptydu-1 i Tetrapeptydu-7, srebro, które zapobiega stanom zapalnym
i podrażnieniom, kwas hialuronowy i pobudzającą mikrokrążenie kofeinę. Oprócz tego kojący wyciąg
z rumianku i ekstrakt z żeń-szenia, który pobudza odnowę skóry.
3) Jak stosować krem na dzień?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję. Delikatnie wmasować. Stosować codziennie rano.
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KREM NA NOC
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na noc Silver Impulse?
Krem na noc Silver Impulse to bogata mieszanka aktywnych składników o intensywnie pielęgnującym działaniu:
innowacyjny Matrixyl® 3000 opóźnia procesy starzenia się skóry, srebro dba o jej równowagę, a kwas hialuronowy
doskonale nawilża. Efekt: redukcja śladów odwodnienia i podrażnienia skóry. Krem normalizuje gospodarkę
lipidową skóry mieszanej i tłustej.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem na noc zawiera innowacyjny Matrixyl® 3000, srebro, kwas hialuronowy i kofeinę. Żeń-szeń pobudza
odnowę skóry, rumianek przynosi ukojenie, a ekstrakt z korzenia dzięgla działa przeciwzapalnie. Bogaty
w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) olej z wiesiołka zapobiega utracie wody i działa
regenerująco, a aloes – łagodząco.
3) Jak stosować krem na noc?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję. Delikatnie wmasować. Stosować codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę.
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KREM POD OCZY
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem pod oczy Silver Impulse?
Krem pod oczy Silver Impulse rewitalizuje, koi i odpręża delikatną skórę wokół oczu. Matrixyl® 3000 zapobiega
wiotczeniu skóry, poprawiając jej napięcie i elastyczność, a wyciąg z rumianku zmniejsza obrzęki i opuchliznę.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem pod oczy zawiera innowacyjny Matrixyl® 3000 i srebro. Kofeina stymuluje mikrokrążenie, zmniejszając
opuchnięcia i cienie, a rumianek zmniejsza obrzęki. Wyciąg ze skrzypu polnego działa regenerująco.
Z antyoksydacyjną witaminą E.
3) Jak stosować krem pod oczy?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na skórę wokół oczu i delikatnie wklepać. Stosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną
skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.
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CAVIAR REVIVAL

1) Do jakiej cery polecamy serię Caviar Rivival marki Fontainavie?
Kosmetyki polecamy dla skóry przesuszonej, potrzebującej odżywienia, zmęczonej, poszarzałej.
2) Jakie składniki aktywne, dobroczynne dla skóry, zawierają kremy Caviar Rivival?
Kremy zawierają ekstrakt z kawioru, biokolagen, kompleks diamentowo-peptydowy i kwas hialuronowy.
3) W jaki sposób działają te składniki?
Ekstrakt z kawioru to źródło młodości pochodzące z głębin morza, działa odmładzająco i nawilżająco, zawiera
cenne składniki odżywcze, takie jak aminokwasy i dobroczynne dla skóry NNKT. Biokolagen, czyli naturalny
morski kolagen pozyskiwany z ryb, to składnik o wyjątkowej czystości i koncentracji; odpowiada za napięcie,
wygładzenie i ujędrnienie skóry, nawilża, regeneruje i odmładza, tworzy delikatny film ochronny, zabezpieczający
przed nadmierną utratą wody. Kompleks diamentowo-peptydowy działa przeciwstarzeniowo, wpływa na
jędrność i elastyczność skóry. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i odżywia skórę.
4) Skąd pochodzi biokolagen, wykorzystany w kremach Caviar Revival?
Biokolagen powstał na bazie naturalnych surowców rybnych, w przeciwieństwie do kolagenu hydrolizowanego.
Pozyskiwany jest ze skór ryb o nazwie molwa z rodziny dorszowatych. Miejscem ich połowu jest północny
Atlantyk (strefa FAO27).
5) Czym wyróżnia się biokolagen wykorzystany w kosmetykach Fontainavie?
Biokolagen użyty w kosmetykach Caviar Rivival marki Fontainavie to aktywny składnik o wysokiej czystości
i koncentracji. W kremach na dzień i na noc znajduje się aż 2% biokolagenu.
6) Dlaczego kolagen jest tak ważny dla naszej skóry?
Kolagen jest jednym z głównych składników tkanki łącznej i skóry właściwej. To niezwykle ważne białko w ludzkim
ciele, ponieważ stanowi około 30% wszystkich białek i 70% białek skórnych. Jest białkiem włóknistym, które działa
jak białko strukturalne, utrzymując górne warstwy skóry. Wraz z elastyną odpowiada za napięcie i sprężystość
skóry oraz zapewnia jej większą wytrzymałość. Jego degeneracja w skórze objawia się jej przyspieszonym
starzeniem się, pojawianiem zmarszczek i bruzd, szorstkością. Co ważne, biokolagen wykorzystany w Caviar
Revival posiada kompozycję aminokwasową, która jest podobna do tej obecnej w kolagenie typu I
– występującego w skórze w największej ilości.

WIOSNA 2017
W A R T O

W I E D Z I E Ć

KREM NA DZIEŃ
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na dzień Caviar Revival marki Fontainavie?
Krem na dzień Caviar Revival zawiera ekstrakt z kawioru – prawdziwy eliksir młodości dla skóry. Działa w synergii
ze skoncentrowanym biokolagenem, który wpływa na wygładzenie i ujędrnienie skóry oraz tworzy delikatny film
ochronny na jej powierzchni. Dodatek 24-karatowego złota jest doskonałym nośnikiem substancji odżywczych.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem zawiera biokolagen, ekstrakt z kawioru, kompleks diamentowo-peptydowy, kwas hialuronowy,
a także 24-karatowe złoto. Jest bogaty w regenerujący ekstrakt z żeń-szenia. Z pobudzającą
mikrokrążenie kofeiną.
3) Jak stosować krem na dzień?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję. Delikatnie wmasować. Stosować codziennie rano.
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KREM NA NOC
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

1) Czym charakteryzuje się krem na noc Caviar Revival?
Krem na noc Caviar Revival zapewnia nocną odbudowę skóry dzięki bogatej mieszance cennych składników
aktywnych. Ekstrakt z kawioru działa odmładzająco, biokolagen o wysokim stężeniu napina i ujędrnia skórę,
a kwas hialuronowy doskonale ją nawilża.
2) Jakie składniki aktywne zawiera krem?
Krem na noc zawiera biokolagen, ekstrakt z kawioru, kompleks diamentowo-peptydowy oraz kwas
hialuronowy, a także kofeinę, srebro i ekstrakt z żeń-szenia.
3) Jak stosować krem na noc?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość obydwu faz kremu. Dokładnie wymieszać, następnie
nałożyć na twarz i szyję. Delikatnie wmasować. Stosować codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę.
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SERUM POD OCZY
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

1) Czym charakteryzuje się serum pod oczy Caviar Revival?
Serum pod oczy Caviar Revival jest bogate w cenny ekstrakt z kawioru, który jest fundamentem doskonałego
odżywienia delikatnej skóry wokół oczu. Jego działanie zostało wzmocnione biokolagenem o działaniu
napinającym oraz unikalnym kompleksem peptydowo-diamentowym.
2) Jakie składniki aktywne zawiera serum?
Serum pod oczy zawiera biokolagen, ekstrakt z kawioru i kompleks diamentowo-peptydowy. Olej
arganowy działa antyoksydacyjnie i regenerująco, a wyciąg z korzenia iksji chińskiej (Belamcanda
chinensis) wzmacnia jego działanie przeciwstarzeniowe, dbając o odpowiednie nawilżenie i elastyczność skóry.
3) Jak stosować serum?
Za pomocą szpatułki należy nabrać niewielką ilość serum, nałożyć na skórę wokół oczu i delikatnie wklepać.
Stosować codziennie rano i wieczorem na oczyszczoną skórę. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.

