
 

XHEKPON soluție este bogata in colagen si aloe vera, formeaza o pelicula 
filmogena pe suprafata pielii, avand rol hidratant si protector. Calmeaza si 
decongestioneaza pielea iritata, exercita de asemenea, efecte de netezire si 
fermitate la suprafata pielii. 

 

XHEKPON soluție 

Soluție de colagen hidrolizat. Profesional 

Xhekpon soluție este un produs filmogen care este bogat în colagen și aloe vera. 
Formează o peliculă pe suprafața pielii care o ajută să se mențină hidratată și 
protejată de agresorii externi. Calmează și decongestionează pielea stresată, iritată. 
Pelicula exercită de asemenea efecte de ridicare și de netezire a suprafeții pielii.  

Colagenul are proprietăți filmogene, de hidratare, protecție și fermitate. În plus, 
fiind hidrolizat la o greutate moleculară mică,  pătrunde parțial în piele, căreia îi 
asigură nutriția, în timp ce stimulează regenerarea componentelor pielii. Aloe vera 
are proprietăți de regenerare, hidratare, calmare și liniștire. 

Xhekpon Soluție este recomandat pentru îngrijirea profesională a feței, gâtului și 
decolteului: 

• Lasă pielea moale, netedă și protejată. O peliculă invizibilă desăvârșește 
aspectul unei pieli catilefate. 

• Ajută la ameliorarea roșeții și a senzației de piele iritată. 
• Efectul său de ridicare netezește suprafața pielii producând un efect rapid de 

întinerire fără îngrășare sau disconfort. Un strat subțire de Xhekpon soluție 
poate fi utilizat ca bază perfectă de machiaj. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Aplicați pe pielea curată, fie singur, fie ca parte a unui tratament. Chiar dacă 
aplicați alte produse mai târziu, nu este nevoie să îndepărtați stratul subțire de 
Xhekpon soluție. Turnați câteva picături în palmă sau direct pe piele, aplicați și 
masați ușor. Repetați, întinzând uniform pe întreaga suprafață care trebuie 



tratată. Se usucă în câteva secunde. Dacă doriți să aplicați machiaj sau o cremă 
de față peste Xhekpon Soluție, așteptați pur și simplu până pielea se simte 
uscată și moale la atingere. 

MOD DE PREZENTARE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ 

XHEKPON soluție  Cutie cu 10 fiole de 2,5 ml (o singură doză) 

 


