
  SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Σετ απολέπισης
Σετ απολέπισης για αναγέννηση

   

Ο απόλυτος συνδυασμός 8
αμινοξέων με εκχύλισμα
αραχνοειδούς.

Σετ περιποίησης- θεραπείας για
10 εφαρμογές.

★Αποκατάσταση και αναγέννηση
★Υγιής επιδερμίδα
★Ενυδάτωση

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Σετ περιποίησης για απολέπιση 

Έχετε φανταστεί ποτέ ότι ο ιστός της αράχνης μπορεί να οφελήσει την επιδερμίδα σας; Αν το δέρμα σας έχει
ανάγκη απολέπισης και ταυτόχρονα ανάπλασης, η λύση βρίσκεται σε αυτό το σετ περιποίησης! Οι μυστηριώδεις δυνατότητες
αναγέννησης του ιστού της αράχνης βοηθούν σε:



✔ Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος
✔ Δημιουργία καθαρού δέρματος
✔ Εξισορρόπηση λιπαρότητας και υγρασίας στην επιδερμίδα

Αποφύγετε πλέον τις επώδυνες αισθητικές επεμβάσεις και συνεχίστε την καθημερινότητά σας αμέσως μετά την προσωπική σας
περιποίηση!

Το SPIDER ALP SOLUTION 3.0, το διάλυμα απολέπισης, περιέχει 8 αμινοξέα που εξάγονται από πρωτεΐνες ιστού αράχνηςπου
διατηρούν το δέρμα υγιές και ενυδατωμένο. Τα σύνθετα οξέα από συστατικά AHA, BHA, PHA και NFA βελτιώνουν πολύπλοκα
δερματικά προβλήματα και προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου.

Οι μοναδικές ιδιότητες του φυσικού μεταξιού αράχνης - ελαστικότητα, ανθεκτικότητα, βιοσυμβατότητα - θα σας γοητεύσουν!

*ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ • ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • CRUELTY FREE • ΧΩΡΙΣ PARABEN  • ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Λείανση λεπτών ρυτίδων και σημαδιών πρόωρης γήρανσης
Βελτίωση τόνου και υφής δέρματος
Μείωση μάυρων στιγμάτων

Σύνθεση 

1. Spider ALP 3.0 (απολέπιση- αντιγήρανση) 3.5ml x 10τμχ
Βασικά συστατικά: Σαλικυλικό οξύ, Εκχύλισμα ζύμωσης μαγιάς, Εκχύλισμα από λεμόνι και πορτοκάλι
2. Spider 02 Ampoule (καταράυνση- αποκατάσταση) 3ml x 10τμχ
Βασικά συστατικά: Νιασιναμίδη, Τριπεπτίδια-5, Υαλουρονικό νάτριο, κλπ.
3. Spider Tox Cream (αναγέννηση- ελαστικότητα) 5ml x 10τμχ
Βασικά συστατικά: Κερί μέλισσας, Λάδι από περγαμόντο, Ακετυλο-εξαπεπτίδιο-8, DNA νατρίου, Έλαιο από σπόρους Macadamia
Ternifolia, κλπ.

8 αμινοξέα: αλανίνη, σερίνη, λευκίνη, ασπαρτικό οξύ, βαλίνη, αργινίνη, προλίνη, τυροσίνη
Άλλα συστατικά: Παλμιτοϋλο Τριπεπτίδιο-5, Ακετυλο εξαπεπτίδιο-8, νιασιναμίδη, PDRN (Υαλουρονικό οξύ + RNA)



Τρόπος χρήσης 

ΒΗΜΑ 1- Spider Alp 3.0 - Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να εφαρμόστε αυτόν το προϊόν απολέπισης που βελτιώνει τα
δερματικά προβλήματα σε όλο το πρόσωπο και κάντε μασάζ με συσκευή υπερήχων.
Ο χρόνος εφαρμογής ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο δέρματος:
*Λιπαρό δέρμα: 15 λεπτά *Κανονικό ξηρό δέρμα: 7-10 λεπτά *Ευαίσθητο δέρμα: 5 λεπτά
ΒΗΜΑ 2- Spider O2 Ampoule - Χρησιμοποιήστε το μετά το peeling για την καταπράυνση και αναγέννηση της επιδερμίδας.
ΒΗΜΑ 3- Spider Tox Cream - Σαν τελευταίο βήμα, απλώστε την κρέμα για να ενεργοποιήσετε τα κύτταρα του δέρματος.

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

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Ώριμη επιδερμίδα
Επιδερμίδα με έλλειψη ελαστικότητας
Επιδερμίδα με τάση για ακμή

Κατασκευαστής 

ISOV

 

Link

SPIDER ALP SOLUTION 3.0 Σετ απολέπισης

https://coolcarelab.com/gr/catalog/spider-alp-solution-3-0-peeling-kit
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