XHEKPON® cremă
Îngrijirea pielii pentru față, gât și decolteu
Cremă îmbogățită cu colagen hidrolizat similar cu cel al pielii, extract de Centella asiatica
(Teca) și aloe vera. Xhekpon® Cremă ajută în lupta împotriva ridurilor, lăsând pielea să aibă
un aspect răsfățat, rafinat și luminos, promovează vindecarea pielii înroșite sau iritate și
ajută la protecția sa împotriva condițiilor meteorologice și de poluare dure.
Colagenul hidrolizat are bune proprietăți de protecție și anti-rid. Efectul său filmogen
netezește suprafața pielii, lăsând-o protejată și hidratată. Cantități mici pătrund în piele,
asigurând hrănirea acesteia, regenerarea și un aspect neted. Centella asiatica stimulează
reînnoirea celulelor pielii. Aloe vera are proprietăți de regenerare, hidratare, calmare și
catifelare a pielii.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Se aplică pe pielea curată și se masează cu mișcări circulare pe față, gât si decolteu.
Atenție: această cremă are un punct de topire scăzut, țineți departe de căldură. Evitați
expunerea tubului la temperaturi ridicate.

XHEKPON® Contur
Cremă contur de ochi și buze
Cremă multi-activă cu rol în hrănirea și reîntinerirea pielii din jurul ochilor si a gurii.
Îmbunătățește tonusul și mecanismele de apărare ale pielii. Luptă împotriva ridurilor și
netezește suprafața pielii .
Xhekpon® Contur combină ingrediente active care reduc ridurile, crec și mențin hidratarea
pielii, îmbunătățesc elasticitatea și consolidează apărarea acesteia: TrylagenTM :
stimulează sinteza de colagen, îmbunătățește organizarea structurală și reduce degradarea
sa. Crește cantitatea și calitatea de colagen din piele. Fitosfingozine SLC: exercită un efect
regenerativ la nivelul joncțiunii dermo-epidermice (DEJ). Stimulează formarea de procolagen în derm și ceramide în epiderm. Acid hialuronic: realizează hidratarea de durată a
pielii, îmbunătățește fermitatea și elasticitatea și acționează ca agent de umplere, netezind
atât ridurile faciale fine cât și pe cele adânci. Ceramide și ulei bogat in acid linoleic: Acestea
sunt componente esențiale care ajută la menținerea funcției de barieră a pielii. Aportul de
astfel de substanțe contribuie la consolidarea și menținerea acestei bariere, la creșterea
nivelurilor de apărare și hidratare ale pielii.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Se aplică zilnic, dimineața și seara pe pielea curată,fără machiaj. Dacă folosiți machiaj,
aplicați Xhekpon® Contur ca bază în primul rând și așteptați câteva minute.

XHEKPON® CORPORAL
Loțiune de corp cu colagen și aloe vera
O cremă cu textură ușoară cu colagen hidrolizat și aloe vera pentru a răsfăța și întineri
întrega piele. Îmbunătățește și ajută la menținerea nivelului de hidratare al pielii, catifelare
și elasticitate. Aloe vera are proprietăți hrănitoare, de regenerare, hidratare, calmare și
catifelare. Colagenul are un efect filmogen care netezește, protejează și hidratează pielea;
cantități mici pătrund în straturile sale,realizând astfel nutriția, regenerarea și fermitatea.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Se aplică zilnic, dimineața sau seara pe pielea curată, uscată, de preferință după duș.
XHEKPON® mâini
Cremă reparatoare pentru mâini
Adecvată pentru îngrijirea mâinilor în activități ce implică contactul frecvent cu apă,
detergenți, produse de curățat, variații cald-rece, manipularea de produse, elemente sau
dispozitive ce pot afecta sănătatea pielii, manipularea de produse sub formă de pudră,
condiții de frig și umiditate și în general pentru menținerea pielii mâinilor netedă, flexibilă,
îngrijită și sănătoasă.
Xhekpon® maini este o cremă reparatoare cu colagen similar cu cel al pielii noastre și cu
lipide și glicerină pentru a ajuta la menținerea echilibrului natural de hidratare al pielii. Este
puternic hidratantă și îmbunătățește rezistența și flexibilitatea pielii mâinilor.
Mod de utilizare
Poate fi utilizată de câte ori se dorește. Se aplică pe mâinile curate și se masează până la
absorbirea cremei. Se recomandă folosirea în cantități mici, astfel încât să fie ușor întinsă și
absorbită, creând o senzație confortabilă.
Se repetă de câte ori e necesar.
Mod de prezentare
XHEKPON® cremă

Tub cu 40 ml (cremă facială)

XHEKPON® contur

Tub cu 20 ml (ochi și buze)

XHEKPON® corporal

Flacon cu dispenser 400 ml

XHEKPON® mâini

Tub 40 ml (cremă pentru îngrijirea mâinilor)
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