
  ZЄLIA | Serum MESO CARE 
με Υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C και φυτικά βλαστοκύτταρα 

   

Μορφή: 30ml

Serum MESO CARE με
Υαλουρονικό οξύ τριών
διαφορετικών μοριακών βαρών,
βιταμίνη C και βλαστοκύτταρα
φυτών.

Ελληνικό Καλλυντικό Προϊόν

Περιγραφή προϊόντος ZЄLIA | Serum MESO CARE "APHRODITE" 30ml 

Ο προηγμένος ορός μεσοθεραπείας MESO CARE με Yαλουρονικό οξύ μικρού, μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους, βιταμίνη C
και φυτικά βλαστοκύτταρα, απορροφάται από τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και παράλληλα αποτρέπει την
διαδερμική απώλεια νερού και την αφυδάτωσή της! Η βιταμίνη C προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες,
βοηθώντας την επιδερμίδα να παράγει κολλαγόνο. Τα φυτικά βλαστοκύτταρα επιταχύνουν την κυτταρική ανανέωση και βοηθούν



στην αναγέννηση του δέρματος. Οι ρυτίδες εξομαλύνονται, το δέρμα λάμπει!

Ο ορός MESO CARE δεν περιέχει αρώματα, σιλικόνες, συνθετικά πολυμερή, parabens, mineral oils, ΒΗΤ, ΒΗΑ, Phthalates, και για
το λόγο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με συσκευές microneedling.

Είναι κατάλληλος για όλες τις ηλικίες και όλες τις επιδερμίδες. Ενυδατώνει τέλεια τόσο τις ξηρές, όσο και τις ταλαιπωρημένες
από τις θεραπείες λιπαρές με τάση ακμής επιδερμίδες. Δείτε τα αποτελέσματα σε μόλις ένα μήνα χρήσης!

OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE • CRUELTY
FREE •DERMATOLOGICALLY TESTED

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδείξεις

Βαθιά ενυδάτωση της αφυδατωμένης επιδερμίδας
Μείωση ρυτίδων έκφρασης ή ρυτίδων στην περιοχή των ματιών ή στον λαιμό και ντεκολτέ
Προστασία της επιδερμίδας από το οξειδωτικό στρες
Αύξηση ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Σύνθεση 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Μικροσφαιρίδια υαλουρονικού οξέος μικρού, μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους, που ενυδατώνουν εκ των έσω την
επιδερμίδα ματιών και προσώπου, ενώ προστατεύουν από την διαδερμική απώλεια νερού.
Βιταμίνη C σε σταθερή υδατοδιαλυτή μορφή, που καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και βοηθά την επιδερμίδα να παράγει το
δικό της κολλαγόνο.
Φυτικά βλαστοκύτταρα, που επιταχύνουν την κυτταρική ανανέωση και βοηθούν την ανάπλαση του δέρματος.

AQUA (WATER), GLYCERIN, PROPANEDIOL, ASCORBYL GLUCOSIDE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM CITRATE, MALUS DOMESTICA
(APPLE) FRUIT CELL CULTURE EXTRACT, PULLULAN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, PHENOXYETHANOL, SODIUM HYDROXIDE,
CHLORPHENESIN, SODIUM PHYTATE, XANTHAN GUM, SILICA, SCLEROTIUM GUM, ALCOHOL

Τρόπος χρήσης 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο προϊόν, πρωί και βράδυ. Για εξαιρετικά και ορατά σε 15 ημέρες αποτελέσματα, σας



προτείνουμε συνδυασμό του MESO CARE SERUM με την  Κρέμα Ημέρας EROFILI και την Λευκαντική-Θρεπτική Κρέμα Νυκτός
APHRODITE. Μετά την χρήση του ορού και εφόσον έχει απορροφηθεί πλήρως και το δέρμα είναι στεγνό, απλώστε την κρέμα σας.

Κατάλληλος τύπος επιδερμίδας

Για όλους τους τύπους δέρματος

Κατασκευαστής 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Serum MESO CARE 

https://coolcarelab.com/gr/catalog/zelia-serum-meso-care-aphrodite
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