
SNAIL PERFECTION
Εκχύλισμα σαλιγκαριού- ένα αποτελεσματικό συστατικό σε προϊόντα περιποίησης αντι-γήρανσης της επιδερμίδας.

Στην πολυάσχολη καθημερινότητά μας δεν βλέπουμε την εμφάνιση των πρώτων ρυτίδων, τη χαλάρωση και ατονία  του δέρματος. 
Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα για να επιβραδυνθεί η διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέσα έχουν 
αποδειχθεί να είναι τα συστατικά που προέρχονται από τη φύση. Αυτή  η περίπτωση  είναι το εκχύλισμα σαλιγκαριού. Ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά του είναι να ενεργοποιήσει το δέρμα. Τα κύρια συστατικά του είναι:

- Αλλαντοΐνη - Ενυδατώνει το δέρμα αυξάνοντας την περιεκτικότητα νερού σ &#39;αυτό, προωθεί την εκκαθάριση των ήδη νεκρών 
κυττάρων και μειώνει τη φλεγμονή.

- Κολλαγόνο και ελαστίνη - Βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και μείωση των λεπτών γραμμών.

-  Γλυκολικό οξύ - Παρέχει απολέπιση του δέρματος.

- Υαλουρονικό οξύ - Ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση και την αναγέννηση του δέρματος, μειώνει τις ρυτίδες και επιβραδύνει την  
γήρανση του δέρματος. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση των ιστών.

- Πρωτεΐνες - Μαλακώνουν το δέρμα.

- Βιταμίνη Ε - Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες.

Εκχύλισμα σαλιγκαριού, πλούσιο σε ενεργά συστατικά, διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων, ενεργοποιεί τη σύνθεση πρωτεϊνών και την 
αναγέννηση του δέρματος και επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος.

Προϊόντα

06417

ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Ελαφριά κρέμα ημέρας που προστατεύει το δέρμα από τις 
βλαβερές επιπτώσεις της ακτινοβολίας UV-A και UV-B. 
Εκχύλισμα σαλιγκαριού διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων, 
ενεργοποιεί την αναγέννηση του δέρματος και επιβραδύνει τις 
διαδικασίες της γήρανσης του δέρματος.
Χρήση:  - Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο το πρωί για 
ολοήμερη  προστασία.
50 ml

06418

Κρέμα Προσώπου Νυκτός

 

Ενεργή φροντίδα για το δέρμα σας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Mε εκχύλισμα σαλιγκαριού διεγείρει τις λειτουργίες των 
κυττάρων, ενεργοποιεί την αναγέννηση του δέρματος και 
επιβραδύνει τις διαδικασίες της γήρανσης του δέρματος. Οι 
βιταμίνες Α και Ε δίνουν στο δέρμα μια λαμπερή εμφάνιση 
βοηθώντας στην πρόληψη των ρυτίδων.
Χρήση - Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο  το βράδυ, για 
ανάπλαση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
50 ml

06413

Ορός Προσώπου

 

Ένα ελαφρύ τζελ, κατάλληλο για ενεργή  θεραπεία της 
γήρανσης του αφυδατωμένου  δέρματος. Εκχύλισμα 
σαλιγκαριού που διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων, 
ενεργοποιεί την αναγέννηση του δέρματος και επιβραδύνει τις 
διαδικασίες της γήρανσης του δέρματος.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.

Χρήση: Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε 
πάντα ορό σε καθαρό φρέσκο πρόσωπο πριν από την κρέμα 
ημέρας ή  νύχτας προσώπου. Μπορούν  επίσης να 
χρησιμοποιούνται χωριστά.

50 ml

06353

Συμπύκνωμα με εκχύλισμα σάλιο 

από σαλιγκάρι

Συμπύκνωμα, κατάλληλο για ενεργή περιποίηση γηρασμένης, 
μαραμένης και προβληματικής επιδερμίδας. Το εκχύλισμα από 
σάλιου σαλιγκαριού ρυθμίζει τις κυτταρικές λειτουργίες, βοηθά 
την αναζωογόνηση του δέρματος και καθυστερεί τις διαδικασίες 
γήρανσης.  

ΧΩΡΙΣ PARABENS.     

Τρόπος χρήσης: Απλώστε στις προβληματικές ζώνες για 
εντατικότερο αποτέλεσμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του 
ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα

06406

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ

Αποτελεσματική κρέμα χεριών  με εκχύλισμα σαλιγκαριού.   
Ενυδατώνει, απαλύνει το δέρμα και επιβραδύνει τις διαδικασίες 
της γήρανσης του δέρματος.

75 ml

06329

ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αποτελεσματική για την αναγέννηση του δέρματος με 
εκχύλισμα σαλιγκαριού, διεγείρει τις λειτουργίες των κυττάρων, 
συμβάλει στην ενυδάτωση   και επιβραδύνει τις διαδικασίες της 
γήρανσης του δέρματος.

200 ml
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