
Λειαίνει και τονίζει το
περίγραμμα των χειλιών

Ενισχύει και συσφίγγει
το περίγραμμα των
ματιών

Σβήνει τους
μαύρους κύκλους

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ

ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΛΗ

ΝΕΟ!
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ:

ΓΗΡΑΝΣΗ

ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΤΡΙΠΛΗ
ΔΡΑΣΗ

(1)Αξιολόγηση της δράσης του προϊόντος στην απαλότητα του δέρµατος και στην ικανότητα να καταπολεµά τις ρυτίδες, τους µαύρους
κύκλους, και τις σακούλες κάτω από τα µάτια µέσω κλινικής βαθµολόγησης µετά από εφαρµογή επί 29 ηµέρες, δύο φορές ηµερησίως.

(2)Αυτοαξιολόγηση: αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν από 22 γυναίκες µετά από 29 ηµέρες χρήσης.

Το Αντιγηραντικό Πεπτίδιο νέας γενιάς- είναι ένα εξαπεπτίδιο
(Sh-Hexapeptide-2) αποτελούµενο από 6 αµινοξέα.
Είναι ένα βιο- πεπτίδιο µε σχεδιασµό που βασίζεται στις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στη "Dermatopontin – πρωτεΐνη στην
εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (ECM)" – και έχει ενεργό ρόλο
στη σύνθεση των δοµικών πρωτεϊνών στην ECM.
Για άµεση αντιγηραντική δράση στην ευαίσθητη περιοχή
των µατιών και χειλιών. 

Παράλληλα, , δρα κατά της κατακράτησης υγρών, που είναι  ο
πιο βασικός  µηχανισµός  για  τον  σχηµατισµό οιδηµάτων, στα
οποία οφείλονται οι αντιαισθητικές  «µαύρες σακούλες»,  ενώ
ταυτόχρονα βελτιώνει την ελαστικότητα και την απαλότητα της
επιδερµίδας. 

Μια συνολική προσέγγιση για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων
του δέρµατος γύρω από τα µάτια
και τα χείλη αναπληρώνοντας τις
φυσιολογικές ελλείψεις.

Συστατικά:

* Υαλουρονικό οξύ

* Αντιγηραντικό Πεπτίδιο νέας γενιάς - Αυτό το πεπτίδιο νέας γενιάς είναι ένα εξαπεπτίδιο (Sh-Hexapeptide-2) αποτελούµενο από 6 αµινοξέα .

   Είναι ένα βιο- πεπτίδιο µε σχεδιασµό που βασίζεται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη "Dermatopontin – πρωτεΐνη στην εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (ECM)" – και έχει ενεργό ρόλο στη

   σύνθεση των δοµικών πρωτεϊνών στην ECM.

* Σύµπλεγµα φυτικών εκχυλισµάτων - Ροζ ακακία & βαλσαµόχορτο: κατά της χαλάρωσης των βλεφάρων
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Ο συνδυασµός των συστατικών της Ialugen Advance
Sublim' Eyes & Lips  Creme   βελτιώνει   τη λειτουργία του
αγγειακού συστήµατος και τονώνει τη µικροκυκλοφορία,
ενεργοποιούν την εξάλειψη των χρωστικών ουσιών που
είναι υπεύθυνες για τους µαύρους κύκλους και την τοπική
φλεγµονή µε αποτέλεσµα να «σβήνει» τους µαύρους
κύκλους και και η επιδερµίδα στην περιοχή των µατιών και
χειλιών να αποκτά πιο οµοιόµορφο σχήµα και υφή.  

Για εντατική αντιγήραντική δράση, σύσφιξη και βελτίωση
της υφής του δέρµατος των άνω και κάτω βλεφάρων,
τόνωση του περιγράµµατος των µατιών και των χειλιών.
Περιέχει  το µοναδικό συνδυασµό υαλουρονικού οξέος,
πεπτιδίων επόµενης γενιάς και εκχυλίσµατα φυτών
Pink silk tree & St. Paul's wort. (σύµπλεγµα φυτικών
εκχυλισµάτων - Ροζ ακακία & βαλσαµόχορτο: κατά της
χαλάρωσης των βλεφάρων)

Ialugen Advance Sublim' Eyes & Lips Creme , Γαλλική
κρέµα ειδικά σχεδιασµένη για την ευαίσθητη περιοχή
των µατιών και χειλιών.
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