
  VX-7 SYSTEM
Απολέπιση με ενεργά συστατικά σταφυλιού

   

Μορφή:
-Υγρό απολέπισης 3ml × 10ea
-Υγρό εξουδετέρωσης 3ml × 10ea

★Λεύκανση
★Σύσφιξη πόρων
★Λείανση ρυτίδων
★Παραγωγή κολλαγόνου

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος VX-7 SYSTEM Peeling Kit 3ml x 20τμχ 

Δώστε φως στην ξηρή και θαμπή επιδερμίδα! Αυτό το peeling εξισορροπεί την επιδερμίδα από το εσωτερικό της και
χαρίζει καθαρό και διάφανο αποτέλεσμα.

Η νέα λύση λάμψης και απολέπισης μπορεί να βελτιώσει τον σκούρο κίτρινο τόνο προσφέροντας αντιοξειδωτικά στοιχεία στην



επιδερμίδα.

Το VX-7 SYSTEM είναι ένα κιτ απολέπισης που περιέχει ενεργά συστατικά σταφυλιών και όξινες ενώσεις (AHA, BHA)
εξειδικευμένες στη λεύκανση.

Η παραγωγή κολλαγόνου βοηθά στη μέιωση των πόρων και των λεπτών ρυτίδων χάρη στα συστατικά του γλυκολικού οξέος.
Παράλληλα, οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του σαλικυλικού οξέος βελτιώνουν το λιπαρό, προβληματικό δέρμα και μειώνουν το
σμήγμα.

Οι πολυφαινόλες και τα διάφορα οξέα δρουν ως αντιοξειδωτικά και απομακρύνουν το ενεργό οξυγόνο και τα νεκρά κύτταρα του
δέρματος αυξάνοντας τα επίπεδα ενυδάτωσης. Ο συνδυασμός 7 φυσικών εκχυλισμάτων ενισχύει την καταστολή του δέρματος
και τους δερματικούς φραγμούς.

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

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδείξεις

Λεύκανση επιδερμίδας
Σύσφιξη πόρων
Ελαστικότητα
Απομάκρυνση πόρων

Σύνθεση 

VX-7 Solution (Υγρό απολέπισης 3ml × 10τμχ)
Γαλακτικό οξύ (AHA)
Γλυκολικό οξύ (AHA)
Εκχύλισμα σταφυλιού
Τρανεξαμικό οξύ



Σαλικυλικό οξύ (BHA)
Φυτικό εκχύλισμα υψηλής συγκέντρωσης

VX-7 CO2 Balance (Διάλυμα- εξουδετερωτής 3ml × 10τμχ)
Εκχύλισμα σταφυλιού
Εκχύλισμα δεντρολίβανου
Εκχύλισμα χαμομηλιού
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
Εκχύλισμα ασιατικού φυτού
Εκχύλισμα γλυκόριζας
Εκχύλισμα Ιαπωνικού Knotweed
Αλλαντοΐνη

Τρόπος χρήσης 

ΒΗΜΑ 1- Καθαρίζετε το πρόσωπο για την απομάκρυνση των ρύπων.
ΒΗΜΑ 2- Χρησιμοποιώντας πινέλο, εφαρμόστε το Βήμα 1 (VX-7 SOLUTION) με τη σειρά μέτωπο-μύτη-μάγουλο και αφήστε το
στο πρόσωπο για 10 λεπτά χωρίς να το σκουπίσετε.
Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το Βήμα 2 (VX-7 CO2 BALANCE) με τη σειρά μέτωπο-μύτη-μάγουλο, θα δημιουργηθούν αμέσως
φυσαλίδες CO2. Αφού μείνει για 5 λεπτά, σκουπίστε το με χλιαρό νερό.
*Αφήστε στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με τον τύπο δέρματος: Ευαίσθητα σημεία, μελάγχρωση δέρματος: 1ο βήμα- 3 λεπτά,
2ο βήμα- 2 λεπτά, σύνολο 5 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3- Χρησιμοποιήστε τη μάσκα Meso Hydro Ampoule για να καταπραΰνετε την επιδερμίδα, αφαιρώντας τη μετά από 15
λεπτά. (Αφήστε να απορροφηθούν τα υπολείμματα της μάσκας)
ΒΗΜΑ 4- Ολοκληρώστε με την ενυδατική σας κρέμα και εφαρμόστε καλά το αντηλιακό σας όταν βγαίνετε έξω.

Συνιστάται η χρήση στο μεσοδιάστημα 1 εβδομάδας, 10 συνεδρίες.

Tip! Αφού ολοκληρώσετε την περιποίηση μπορεί να αισθανθείτε το δέρμα σας να σας τραβάει. Αυτό είναι μια φυσιολογική
αντίδραση. Η εφαρμογή ενυδατικής κρέμας θα αποκαταστήσει αυτή την αίσθηση.
Tip! Αποφύγετε δραστηριότητες όπως σάουνα, σπα, κολύμπι και την άσκηση για μια εβδομάδα, καθώς και προϊόντα που
περιέχουν οξέα.

https://coolcarelab.com/gr/catalog/meso-hydro-ampoule-mask


Κατάλληλος τύπος δέρματος

Ευαίσθητη, προβληματική επιδερμίδα
Θαμπή επιδερμίδα

Κατασκευαστής 

ISOV

 

Link

VX-7 SYSTEM

https://coolcarelab.com/gr/catalog/vx-7-system
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