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יתרונות
תאי גזע צמחיים מעודדים גמישות 	 

ומעלימים סימני גיל נראים לעין
חומצה היאלורונית וסקוואלן המופק 	 

משמן זית מעניקים לחות מרוכזת
הנוסחה אינה מכילה שמן מינרלי או 	 

שמנים סינטטיים אחרים

דף מוצר
קרם הנעורים של ד"ר צ'ן 

יופי דרך חדשנות
קרם הנעורים שלנו עשוי מרכיבים מרוכזים בעלי ביסוס מדעי. בין הרכיבים ישנם רסברטול 

ותאי גזע ממקור תפוח שוויצרי וענב צרפתי המסייעים לשיקום העור ולשמירה על מראה 
חלק, מוצק וצעיר. הקרם בעל המרקם החלק והעדין מותיר את עורך רענן, גמיש וקורן.

פילוסופיית ההתחדשות
גישתנו המאוזנת משלבת מדע חדשני עם חוכמת פילוסופיית ההתחדשות אשר תומכת 
בהזנה, ניקוי ואיזון העור באמצעות רכיבים איכותיים מבוססי צמחים וחידושים במחקר 

תאי הגזע.

רכיבים בזרקור
תאי גזע מתפוח שוויצרי וענב צרפתי

הוכח כי רכיבים המצויים בענבים צרפתיים ובתפוחים שוויצריים מהווים מקור עשיר לתאי 
גזע צמחיים. גפן היין הוא )vitis vinifera( בין הצמחים הנחקרים ביותר עד היום. מחקרים 

שנערכו לפני יותר ממאה מרמזים שהגפן עשוי למנוע הופעת סימני גיל על העור, ללכוד 
רדיקלים חופשיים ולמנוע נזקי קרינת UV. הוכח גם שלתאי גזע מקליפת התפוח השוויצרי 

יש יתרונות כנוגדי קמטים ומעכבי הזדקנות העור. נכון להיום הם נחשבים לרכיבים  
המובילים והמרגשים בתחום טיפוח העור.

סקוואלן
הסקוואלן האיכותי שלנו מופק משמן זית ועושה פלאים לכל סוג עור. הוא מסייע בהזנה 

ובהגנה על העור, נלחם בהיווצרות הקמטים ומונע את הזדקנות העור בטרם עת.
B5 ויטמין

ויטמין זה מוכר גם כחומצה פנטוטנית. ויטמין B5 פועל כחומר לחות המסייע בשמירה על 
רכות העור, מרקמו החלק ובריאותו. הויטמין גם תומך בתהליכי ההחלמה של העור.

פפטידים
פפטידים הם שרשראות חומצות אמינו שהן אבני הבניין של חלבוני העור. הם תומכים 

בייצור הקולגן, מפחיתים באופן ניכר את הופעת הקמטים, מסייעים במיצוק העור ומשוועים 
לו מראה חלק וצעיר יותר.

שאלות נפוצות
אפשר לשלב את קרם הנעורים עם כל תחליב לניקוי העור? ש:  

כן. ניתן לשלב את קרם הנעורים עם כל אחד מתחליבי הניקוי העדינים של    ת:  
סאנריידר. אנחנו ממליצים על קרם הניקוי של קנדסן וקצף הניקוי של קנדסן. כדי    
ליהנות מיתרונות לחות ויופי נוספים שלבו בשגרת הטיפוח שלכם גם את מסכת     

הנעורים של ד"ר צ'ן.  
האם בטוח להשתמש בקרם הנעורים גם באזורים הרגישים שמסביב לעיניים? ש:  

בהחלט בטוח להשתמש בקרם הנעורים של ד"ר צ'ן מסביב לאזור העיניים, אך    ת:  
אנו ממליצים לשלב אותו עם קרם העיניים ®Oi Lin ללחות והגנה  

מוגברות מסביב לעיניים כיוון שזהו האזור הראשון בו מופיעים סימני הגיל.  

המלצות
מתאים לשימוש ביום ובלילה. מומלץ למרוח את קרם הנעורים אחרי קרם העידון 

והמתיחה של ד"ר צ'ן. הניחו שכבה נדיבה ואחידה על עור פנים נקי ועל הצוואר בתנועות 
עדינות כלפי מעלה.

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים 

ייצור עצמאי


