
W skład żelu Millenium Neo wchodzą wyłącznie 
naturalne substancje aktywne. Produkt nie 
zawiera parabenów.

Kamelia chińska – najlepszy roślinny 
antyutleniacz.

Witamina Е – chroni przed 
oddziaływaniem wolnych rodników, 
zapobiega wysuszeniu skóry.

Kwas hialuronowy – nawilża 
skórę na poziomie komórkowym, 
posiada właściwości regenerujące, 
antywirusowe i bakteriobójcze, 
przyspiesza gojenie się ran.

Białko pszenicy – stymuluje syntezę 
kolagenu i elastyny, wygładza 
zmarszczki i zwęża pory.

Aloes barbadoski – naturalny środek 
antyseptyczny.

Ginkgo biloba – rozszerza naczynia 
krwionośne, aktywizuje mikrokrążenie.

Żeń-szeń – silny środek energetyzujący 
i regenerujący.

Skrzyp polny – poprawia przemianę 
materii, zmniejsza obrzęki.

Wąkrotka azjatycka – regeneruje 
komórki skóry, reguluje przemianę 
wodno-solową oraz tłuszczową.
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chronią przed działaniem 
wolnych rodników

wygładzają zmarszczki sta-
tyczne, mimiczne i grawita-
cyjne (związane z wiekiem)

poprawiają elastyczność 
skóry

zmniejszają obrzęki

nawilżają na poziomie ko-
mórkowym

posiadają właściwości prze-
ciwzapalne i antybakteryjne

przyspieszają regenerację 
komórek

Składniki

www.vision24h.pl

www.vipg.org



Według kosmetologów, cera zaczyna się 
starzeć po ukończeniu 30 roku życia. Zdol-
ności ochronne komórek ulegają osłabie-
niu, spowalnia się proces ich podziału, ob-
niża się produkcja kolagenu i elastyny oraz 
poziom ukrwienia skóry. Naskórek zaczy-
na wysychać, owal twarzy traci swój ideal-
ny zarys i pojawiają się zmarszczki.

Bardzo ważnym czynnikiem jest wypraco-
wanie długofalowej strategii walki ze sta-
rzeniem się, ponieważ każdy stracony rok, 
a nawet miesiąc, może negatywnie wpły-
nąć na naszą urodę.

Od czego należy więc zacząć? Przede 
wszystkim, od ochrony przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników, które nisz-
czą komórki. Najlepsze rezultaty osiągnie-
my, jeśli substancje nawilżające i odżyw-
cze zastosujemy na zdrowe komórki. W 
przeciwnym wypadku efekty będą krótko-
trwałe, a chwilowo gładka i pozornie jędr-
na cera będzie stopniowo starzeć się od 
wewnątrz.

Żel Millenium Neo o działaniu antyutle-
niającym – to najnowszy produkt ekspertów 
z francuskiej firmy Arkopharma i laborato-
rium Vision DEM4. Preparat został wypro-
dukowany we Francji w oparciu o legendar-
ny produkt Vision – żel Millenium, którego 
formułę udoskonalono z wykorzystaniem 
najnowszych wyników badań i innowacyj-
nych technologii.

Jest to rewolucyjny preparat z kategorii an-
ti-aging. Proces odmładzania skóry rozpoczyna 
się od pierwszego zastosowania żelu Millenium 
Neo. Aktywne składniki żelu stymulują zdolności 
odmładzające i ochronne komórek poprzez kom-
pleksowe oddziaływanie na wszystkie oznaki star-

zenia się.

Efekty regularnego stosowania są widoczne 
już po 5-7 dniach, natomiast po miesiącu 
zauważymy znaczną poprawę jędrności 
i elastyczności skóry, mniejszą ilość 
zmarszczek oraz blask młodości.

CERA PO 30-TCE INNOWACJA VISION PIERWSZA POMOC KOSMETYCZNA

Składniki żelu Millenium Neo posiadają 
unikalne właściwości przeciwzapalne i 
przyspieszania gojenia ran.

Składniki te sprawdziły się jako dosko-
nały środek łagodzący różnego rodzaju 
podrażnienia skóry, takie jak oparzenia, 
zadrapania, skaleczenia, ukąszenia czy 
blizny.

Ponadto, składniki żelu Millenium Neo 
działają efektywnie w kompleksowej te-
rapii chorób skóry (egzema, stany za-
palne skóry, wągry), usuwaniu defektów 
kosmetycznych (przyspiesza zabliźnianie 
się skaleczeń) czy zaburzeń pigmentacji 
skóry (przebarwienia).

Żel Millenium Neo nie powo-
duje reakcji alergicznych i 
może być stosowany nawet 
na podrażnioną skórę.


