
  MESO PEEL CL4 pro
Θεραπεία απολέπισης 3-βημάτων

   

Μορφή:
- Meso Peel CL4 (7ml × 10τμχ)
- Madeca Calming Gel Cream
(50ml)
- Meso Stem C Cream (10ml ×
3τμχ)

★Αντιγήρανση
★Απολέπιση & ενυδάτωση
★Λεύκανση

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος MESO PEEL CL4 pro 

Θα σας ενδιέφερε ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας peeling για να επιτύχετε επαγγελματικά αποτελέσματα;
Αυτό το κιτ απολέπισης είναι μια μοναδική λύση για τη φροντίδα και αναζωογόννηση της επιδερμίδας σας!

Peeling χωρίς μικροπλαστικά!



Η δράση των οξέων του CL4 παρέχει γρήγορα αποτελέσματα, είναι λιγότερο ερεθιστικό και ανώδυνο και μπορεί να εφαρμοστεί
σε όλους τους τύπους δέρματος.

Σε αντίθεση με άλλους τύπους απολέπισης, το συγκεκριμένο δεν προκαλεί σχεδόν κανένα ερύθημα, οίδημα και μεταφλεγμονώδη
υπερμελάγχρωση μετά την περιποίηση.

Το σύστημα απολέπισης επόμενης γενιάς MESO PEEL CL4 pro αποτελείται από 9 φυτικά συστατικά και υγρά απολέπισης AHA,
BHA, PHA, NFA, μια καταπραϋντική μάσκα και μια κρέμα αναγέννησης για τη βελτίωση των δερματικών προβλημάτων,
συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες της ISOV Cosmetics και Cosmesotherapy.

*ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ • ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΧΩΡΙΣ PARABEN

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδείξεις

Βελτίωση ρυτίδων και φακίδων
Ανάπλαση πληγών
Βελτίωση ελαστικότητας δέρματος
Εξισορρόπηση υγρασίας και σμήγματος
Αντιφλεγμονώδη, αντιγηραντική και λευκαντική δράση

Σύνθεση 

Meso Peel CL4 (7ml x 10τμχ) - Madeca Calming Gel Cream (50ml) - Meso Stem
C Cream (10ml x 3τμχ)

4 είδη σύνθετων οξέων (AHA, BHA, PHA, NFA)
9 είδη βοτάνων (Σπόρος βερίκοκου, Houttuynia cordata, Φύλλα πικραλίδας, εκχύλισμα φλούδας μανταρινιού, φασόλια
Mung, Betula platyphylla, πράσινο τσάι, γλυκόριζα)
ELL-6 τέλειο
Νιασιναμίδη



Αδενοσίνη

Τρόπος χρήσης 

ΒΗΜΑ 1- Εφαρμόζετε το Meso Peel CL4 στο πρόσωπο με τη σειρά μέτωπο-μύτη-μάγουλα και, στη συνέχεια σκουπίζετε με
χλιαρό νερό μετά από 10 λεπτά.
ΒΗΜΑ 2- Χρησιμοποιώντας πινέλο απλώνετε την κρέμα Madeca Calming Gel Cream στο πρόσωπο και ξεπλένετε με χλιαρό νερό
μετά από 15 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3- Στη συνέχεια απλώνετε την ενυδατική κρέμα Meso Stem C Cream σε πρόσωπο και λαιμό.

Εφαρμόστε σχολαστικά αντηλιακό όταν βγαίνετε έξω.
Συνιστάται η χρήση του μεσοδιάστημα 1 εβδομάδας, 10 συνεδρίες.

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Όλοι οι τύποι δέρματος
Ξηρή, ευαίσθητη επιδερμίδα

Κατασκευαστής 

ISOV

 

Link

MESO PEEL CL4 pro

https://coolcarelab.com/gr/catalog/meso-peel-cl4-pro
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