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VITAPELLE
Tiêm axit hyaluronic tr?c tuy?n

?i?u tr? ch?ng lão hóa v?i axit hyaluronic
Duy nh?t c?u trúc phân t? c?a axit hyaluronic, th?m th?u sâu vào da, thúc ??y s? gia t?ng
c?a n??c d? tr? c?a da, th? giãn n?p nh?n và m?nh m? hydrating da, trong th?i gian ng?n,
mua m?t m?i ?? c?ng, ?? c?ng và r?ng r?.
TIÊM AXIT HYALURONIC CLEANSING MILK
T?o ra không ch? ?? làm s?ch và lo?i b? các d?u v?t c?a trang ?i?m, nh?ng c?ng ?? th?c
hi?n m?t nhi?m v? ch?ng tu?i kem d??ng ?m.
TONING LOTION HYALURONIC ACID
V?i m?t t? l? cao acid hyaluronic, phong phú v?i n??c hoa h?ng và da cam, làm t?ng s?
d??ng ?m và ch?ng lão hóa.
?óng gói: 200 ml chai v?i nóng l?nh.
TIÊM AXIT HYALURONIC KEM
Phong phú v?i các vitamin và ch?t chi?t xu?t t? Hoa Lan và nhân sâm. Các d?u hi?u m?t
n??c và n?p nh?n nh?
d?n d?n gi?m thi?u, khuôn m?t trông m??t mà h?n và luôn luôn là "xo?n". B?o v? kh?i ?nh
lão hóa.
container: chai 50 ml.
AXIT HYALURONIC KEM D??NG DA M?T
??c bi?t cho vùng m?t. Nh? hyaluronic acid và n?p nh?n cho m?t thành ph?n ho?t ??ng
sáng t?o, s? k?t h?p gi?a Nio ho?t ??ng hi?u qu? l?u h?t gi?ng d?u, chi?t xu?t men và m?t
k?t h?p c?a ba Nucleotide Monophosphates (AMP, GMP và UMP), ch?a ??ng trong các túi
liposomal-thi?t k? ??c bi?t ?? khôi ph?c l?i, khôi ph?c và t?ng c??ng s? trao ??i ch?t c?a da,
gi?m n?p nh?n và các d?u hi?u lão hóa s?m.
TIÊM AXIT HYALURONIC SERUM
Huy?t thanh có hi?u qu? cao cho t?t c? các lo?i da, v?i axit hyaluronic tinh khi?t và m?t
thành ph?n ho?t ??ng sáng t?o: Nio actives.
bao bì: qu? 30 ml l?.
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