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VITAPELLE
SLIME ?c

regenerates mô ch?m, ??u ??n
G?n ?ây, M? ph?m ?ã ???c t?p trung nghiên c?u v? vi?c t?ng c??ng ngu?n t? nhiên. Trong
s? ?ó, ??ng ra ch?t nh?n ?c, ti?t t? nhiên ??m b?o:
• ?M HÀNH ??NG;
• HÀNH ??NG CH?NG TU?I;
• HÀNH ??NG DINH D??NG VÀ TÁI SINH;
• NH? NHÀNG;
• T?Y T? BÀO CH?T, LÀM S?CH;
• HÀNH ??NG CH?A B?NH.

M?T KEM ?C SLIME
Tái sinh và ch?t ch?ng oxy hoá kem mà nuôi d??ng da và c?i thi?n ?? ?àn h?i và giai ?i?u.
Hành ??ng Exfoliating rõ r?t làm gi?m nh??c ?i?m do m?n tr?ng cá, b?ng, ?i?m và v?t s?o.
REGENERATING m?t n? ?c ch?t NH?N lúc 6%
Khôi ph?c l?i s? cân b?ng ?? ?m t? nhiên c?a da. Bài t?p trên da m?t hành ??ng dinh
d??ng và ch?t ch?ng oxy hoá, bên c?nh vi?c lo?i b? da ch?t nh? nhàng các t? bào c?a l?p
bi?u bì. Nó c?ng có m?t gi?m hành ??ng t? nhiên c?a Exfoliating
rõ ràng da nh??c ?i?m do m?n tr?ng cá, b?ng, ??m ho?c v?t s?o nh? mucopolysaccharides
mà t?o thành ?c Burr.
B?N VÁ L?I ?C M?T TÚI VÀ ESCIN
Cung c?p các tr? giúp c? th? ?? ch?ng l?i n?p nh?n, puffiness và vòng tròn t?i. Escin có
m?t tàu b?o v? m?nh m? và hi?u qu? cao trong ?i?u tr? tình tr?ng trì tr? c?a ch?t l?ng trong
các mô. Các b?n vá l?i ???c phong phú v?i màu xanh lá cây trà có tác d?ng thoát
microcirculation, Ginkgo Biloba bao g?m bioflavoni thúc ??y tu?n hoàn ngo?i vi, Ivy và ?uôi
ng?a kích thích fibroblasts ? l?p h? bì cho tính ?àn h?i cho các mô, Aloe vera, giàu vitamin,
khoáng ch?t và các axit amin tr?n thi?t h?i b?c x? và có ch?t làm m?m, làm m?m và làm
m?i.
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