
  E.G.F STEM C Ορός προσώπου
Ορός για αναγέννηση επιδερμίδας

   

Μορφή: 5ml x 10τμχ

Αποκατάσταση και αναγέννηση
επιδερμίδας

★Φυτικά βλαστοκύτταρα
★Παράγωγα Βιταμίνης C
★Αποτέλεσμα αντιγήρανσης και
λεύκανσης

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος E.G.F STEM C - Ορός προσώπου σε σετ 5ml x 10τμχ 

Με αυτή την αμπούλα τα κύρια σημάδια γήρανσης του δέρματος αποτελούν πλέον παρελθόν! Αυτό το προϊόν ✨BEST SELLER
καταπολεμά την αφυδάτωση και την ελάστωση και προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από την καταστροφή.

Η απόλυτη διαδικασία κλασματικής μεσοθεραπείας για ώριμες και θαμπές επιδερμίδες!



Κατασκευασμένο με την υψηλότερη ποιότητα το E.G.F. STEM C είναι ένα κιτ από αμπούλες με εκχύλισμα καλλιέργειας φυτικών
βλαστοκυττάρων, αντιγηραντικά και λευκαντικά συστατικά που βελτιώνουν θεμελιώδη προβλήματα στο δέρμα. Προσφέρει
ανακούφιση και λείανση των ρυτίδων, ενώ θρέφει τα κύτταρα του δέρματος με ενεργά συστατικά.

Το εκχύλισμα βλαστοκυττάρων, το EGF, η νιασιναμίδη και η αδενοσίνη προσφέρουν αυτό το λευκαντικό αποτέλεσμα και βοηθούν
στη διατήρηση της διαφανούς επιδερμίδας επιδιορθώνοντας το ξηρό, κατεστραμμένο δέρμα σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Βοηθά επίσης στη βελτίωση των ρυτίδων, τη λάμψη, την ελαστικότητα και την ανάπλαση του δέρματος.

Η προσθήκη ενός συμπυκνώματος στην καθημερινή σας φροντίδα ενεργοποιεί τους υποδοχείς EGFR στην κυτταρική
μεμβράνη, που οδηγούν στην ανανέωση των κυττάρων. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα EGF στην κρέμα σας, παρέχει στο δέρμα
μια νεανική φρέσκια όψη. Το προϊόν σταματάει τις διαδικασίες γήρανσης των κυττάρων και ελαχιστοποιεί τις ουλές.

*ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ • ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΧΩΡΙΣ PARABEN

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδέιξεις

Λεύκανση
Λείανση ρυτίδων
Αποκατάσταση θαμπής όψης επιδερμίδας
Ελαστικότητα
Αναγέννηση

Σύνθεση

Νιασιναμίδη
Αδενοσίνη
Ακετυλο εξαπεπτίδιο-8
Ολιγοπεπτίδιο
Υδρολυμένο κολλαγόνο

Τρόπος χρήσης



Αφού απλώσετε την τονωτική λοσιόν Skin Hydration Moisture Gel Toner, εφαρμόστε στο πρόσωπο σας τον ορό EGF και
ταμπονάρετε ελαφρά κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
Για επαγγελματική χρήση, εφαρμόστε το με συσκευή MTS.

Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα EGF στην ενυδατική σας κρέμα και δώστε στην επιδερμίδα σας μια νεανική
φρέσκια όψη.

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Όλοι οι τύποι δέρματος
Ιδανικό για θαμπές, ξηρές και ώριμες επιδερμίδες

Κατασκευαστής 

ISOV

 

Link

E.G.F STEM C Ορός προσώπου

https://coolcarelab.com/gr/catalog/skin-hydration-moisture-gel-toner
https://coolcarelab.com/gr/catalog/e-g-f-stem-c-serum-ampoule-kit
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