
  Anti-Wrinkle Micro Patch
Εφέ αντιγήρανσης

   

Μορφή: 17mg x 2 επιθέματα

★Λείανση
★Αντιγήρανση
★Ενυδάτωση

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος NEEDLY Anti-Wrinkle Micro Patch 

Botox στο σπίτι; Αυτό το αντιρυτιδικό επίθεμα εισχωρεί ενεργά συστατικά βαθιά στην επιδερμίδα με την τεχνολογία της
διαλυτικής μικροβελόνας.

Ένα μικρό θαύμα κατά των ρυτίδων!✨BEST SELLER ΠΡΟΪΟΝ



Σχεδιασμένο για να μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος και να αυξάνει την ελαστικότητα, το NEEDLY Anti-Wrinkle Micro
Patch μπορεί να προσφέρει δραστικές ουσίες αποτελεσματικά, σε ποσοστό μετάδοσης άνω του 80%.

Υαλουρονικό οξύ (HA) ⇾ Βαθιά ενυδάτωση για τις γραμμές γήρανσης
Διασυνδεδεμένο υαλουρονικό οξύ (CLHA) ⇾ Ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ μεγαλύτερης διάρκειας για πιο βαθιές ρυτίδες - Μια
τεχνολογία ευρεσιτεχνίας που με βιώσιμο και άμεσο αποτέλεσμα.
Ακετυλο-εξαπεπτίδια-8 (AHP-8) ⇾ Βελτιώνει τη σφριγηλότητα, την ελαστικότητα και την παχύτητα του δέρματος.

Το μικροδομημένο σχήμα του επιθέματος ακολουθεί διαφορετικά στάδια περιποίησης από το Α επίπεδο της επιδερμίδας έως το Ζ
χόριο που βελτιώνουν αποτελεσματικά την υφή του δέρματος και ενισχύουν την τόνωση του δέρματος για όψη νεανική.

*ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ • ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΧΩΡΙΣ PARABEN • ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ • ΧΩΡΙΣ
ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδείξεις

Βελτίωση υφής δέρματος
Λείανση λεπτών ρυτίδων
Ενυδάτωση

Σύνθεση

Υαλουρονικό νάτριο
Ακετυλο-εξαπεπτίδια-8
Υαλουρονικό οξύ διασύνδεσης (CLHA)

Τρόπος χρήσης 

ΒΗΜΑ 1- Μετά τον καθαρισμό, στεγνώνουμε ελαφριά το πρόσωπο.
ΒΗΜΑ 2- Αφαιρούμε προσεκτικά τα φιλμ προστασίας των επιθεμάτων. Αποφεύγουμε την επαφή της τραχειάς επιφάνειας.
ΒΗΜΑ 3- Εφαρμόζουμε τα επιθέματα κάθετα στην επιθυμητή περιοχή (πόδι της χήνας, γραμμές μετώπου, γραμμές γέλιου) και



πιέζω ελαφρά για 1-2 λεπτά.
ΒΗΜΑ 4- Αφαιρούμε μετά από 4 ώρες ή το επόμενο πρωί και καθαρίζουμε το πρόσωπο.

Tip! Για καλύτερα αποτελέσματα, προτεινόμενος τρόπος εφαρμογής των επιθεμάτων είναι πριν τον ύπνο και
αφαίρεση τους το επόμενο πρωί.

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Όλοι οι τύποι δέρματος
Ώριμες επιδερμίδες

Κατασκευαστής 

ENDODERMA Co., Ltd

Link

Anti-Wrinkle Micro Patch
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