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Κωδ: ΣΕΛΟΝΤ
CELLODERM ΤΖΕΛ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 50ML
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το CELLODERM είναι το πιο εξελιγµένο προϊόν για τη φροντίδα της επιδερµίδας. Περιέχει εκχύλισµα βλέννας σαλιγκαριού, το οποίο βοηθά στην καταπολέµηση της
ακµής και την αναδόµηση του δέρµατος.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το σαλιγκάρι είναι το µόνο ζώο που µπορεί να αναδοµεί τον ιστό του όταν σχίζεται ή παθαίνει ζηµιά. Μπορεί ακόµα να αναδοµεί το κέλυφός
του όταν σπάει. Οι µοναδικές ιδιότητες του εκχυλίσµατος της βλέννας του σαλιγκαριού, έχουν συντεθεί στο CELLODERM, ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο µπορεί
να µειώσει σηµάδια και ουλές, να σβήσει τις ρυτίδες, να καταπολεµήσει την ακµή και να αναζωογονήσει το δέρµα. Οι ιδιότητες της βλέννας σαλιγκαριού
ανακαλύφθηκαν πριν από χρόνια όταν παρατηρήθηκαν τα οφέλη που είχαν οι εργάτες σε φάρµες σαλιγκαριών. Ανακαλύφθηκε ότι το δέρµα των χεριών τους είχε
ασύγκριτη απαλότητα. Γρατσουνιές και κοψίµατα γιατρεύονταν χωρίς να αφήνουν σηµάδια στο δέρµα, ενώ φαινόταν αναζωογονηµένο. Ακολούθησαν ακριβείς
επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε τις πρωτεΐνες σαλιγκαριού, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις µοναδικές θεραπευτικές και αναδοµητικές ιδιότητες των συστατικών τους:
1. Η Αλλαντοΐνη όταν έχει φυσική προέλευση απορροφάται εύκολα από το δέρµα. Και άλλα καλλυντικά προϊόντα χρησιµοποιούν την ίδια ουσία, αλλά µόνο το
CELLODERM περιέχει αλλαντοΐνη που παράγεται από τα σαλιγκάρια. Αυτό το συστατικό κάνει δυνατή την επούλωση των ουλών του δέρµατος. Η αλλαντοΐνη
χρησιµοποιείται από το σαλιγκάρι για να επιδιορθώνει το κέλυφός του, σε συνδυασµό µε το ασβέστιο από την τροφή του.
2. Πρωτεΐνες και Βιταµίνες που συµβάλλουν στον εµπλουτισµό και την απαλότητα του δέρµατος. Αυτές οι ουσίες παίρνονται από το σαλιγκάρι µέσω µιας διατροφής
του βασισµένης σε λαχανικά πλούσια σε βιταµίνες.
3. Κολλαγόνο και Ελαστίνη. Αυτά είναι τα κύρια συστατικά των συνδέσµων του δέρµατος.
4. Γλυκολικό οξύ: Κάνει δυνατή την απολέπιση του δέρµατος, διώχνοντας όλα τα νεκρά κύτταρα που βρίσκονται στο δέρµα. Βοηθά επίσης και τα άλλα συστατικά να
εισχωρήσουν στους αδένες του δέρµατος, όπου αναδοµούν τον τραυµατισµένο ιστό.
Το CELLODERM δεν περιέχει χρωµατικούς παράγοντες, δεν είναι λιπαρό και απορροφάται γρήγορα από το δέρµα.
Το CELLODERM έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό για τις κάτωθι περιπτώσεις:

●Ουλές

●Στίγµατα

●Μικρά κοψίµατα

●Ρυτίδες

Το τζελ είναι υποαλλεργικό, έτσι είναι ιδανικό για κάθε ηλικία.
Οδηγίες χρήσης: Εφαρµόστε δύο µε τρεις φορές την ηµέρα σε καθαρό δέρµα. Το τζελ θα απορροφηθεί σε δύο λεπτά και µετά µπορείτε να βάλετε make-up. Μην
εκθέτετε το δέρµα στον ήλιο, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Το δοχείο δεν πρέπει να εκτεθεί στον ήλιο, για να µην αποσυντεθούν οι πρωτεΐνες και τα ενεργά
συστατικά του CELLODERM.
∆εν προκαλεί αλλεργίες. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρµατος.
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναγράφεται στο κουτί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εξωτερική χρήση µόνο. Κρατήστε το τζελ µακριά από τα παιδιά.
ΦΥΛΑΞΗ: ∆ιατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου σε σκοτεινό και ξηρό µέρος.
Συστατικά : Aqua, Alcohol Denat, Propylene Glycol, Snail Secretion Filtrate, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Triethanolamine,
Ethylhexylglygerin, Allantoin, Parfum, Imidazolidinyl urea, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben.
Κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-77 93 777

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250

Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία

210-2708250

www.tmstore.gr
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