XHEKPON® FLASH
LOTIUNE CONTINAND COLAGEN IMBOGATITA CU ALOE VERA

Xhekpon Flash este o loțiune pentru îngrijirea pielii corpului și a feței cu concentrație mare
de colagen, îmbogățită cu aloe vera.
Colagenul continut de catre Xhekpon® Flash formează o peliculă de colagen similar cu cel
al pielii, care protejează (actioneaza ca o bariera) împotriva agresiunilor externe.
Favorizează decongestia pielii înroșită de factori iritanți (și ajută la reducerea pungilor de
sub ochi). Hidratează și catifelează.
•

În practicarea unor sporturi în aer liber, efectul său filmogen ajută și protejează
pielea împotriva deshidratării și facilitează o bronzare mai uniformă. Ameliorează
roșeața și uscăciunea provocate de vânt și soare.

•

Acest film subțire pe piele, îmbunătățește aspectul descuamat și uscat lăsând pielea
moale si netedă la atingere.

•

Exercită un efect tensor, ce netezește și reface pielea.

•

După depilare sau ras calmează iritațiile și roșeața.

•

Oferă o protecție invizibilă (lasă o barieră protectoare invizibilă).

•

Fixează părul moale, protejează și repară. (Poate fi folosit și ca produs de îngrijire a
părului cu efect de regenerare si protecție).

Mod de utilizare:
Se apasă pompa și se dirijează atomizorul în zona pielii sau părului de protejat. Pulverizați
la o distanță mică, pentru a nu dispersa produsul și concentrați-vă pe zona care trebuie
tratată. Nu frecați sau uscați, așteptați pentru ca aceasta să se absoarbă. În zone sensibile
sau înroșite, repetați aplicarea până la obținerea unui strat gros. Daca se aplică pe față,
închideți bine ochii și tamponați ușor pleoapele uscate cu un prosop din bumbac.
XHEKPON® GEL
GEL CU LIPOPROTEINE SI COLAGEN

Gel dermatologic cu efect delicat, de curatare, bland cu pielea datorita colagenului și
lipoproteinelor, care acționează asupra pielii și părului, protejându-le.
Xhekpon® gel poate fi folosit pentru toate tipurile de piele, mai ales de catre persoanele cu
intoleranta la gelurile conventionale si /sau cu piele delicata, sensibila. Utilizat ca sampon,
are o actiune blanda si este bine tolerat atat de par, cat si scalp. Este de asemenea potrivit
pentru spalarea frecventa a mainilor si pregatirea unghiilor pentru manecura si pedicura.

Mod de utilizare:
Aplicat în cantități mici, gelul asigură o spumă cremoasă cu lipoproteine și colagen si
protejează pielea și părul.
Precautie:
In cazul contactului cu ochii, clatiti abundent cu apa.
Mod de prezentare:
Xhekpon Gel

Flacon 400 ml

Xhekpon® flash

Flacon difuzor 150 ml

Produse XHEKPON®
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® gel

Flacon 400 ml (gel igienizant corporal și capilar)

Xhekpon® mâini

Tub 40 ml (cremă pentru îngrijirea mâinilor)
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