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יתרונות
פעולת מתיחה המפחיתה בנראות 	 

הקמטים והקמטוטים

הזנה אינטנסיבית מסייעת למראה 	 
עור רך ורענן

משפר את מראה וטקסטורת העור 	 
לאורך זמן

תוצאות מהירות וארוכות טווח 	 
בעזרת שילוב עילאי של רכיבים 

צמחיים

אינו מכיל שמן מינרלי, חומרי לוואי 	 
מהחי או פסולת של נפט

דף מוצר - קרם עידון ומתיחה

Dr. Chen® Refining & Lifting Cream

נוסחה מבוססת 
על מומחיות 

הבעלים

ייצור עצמאי

החזירו לעורכם מראה צעיר ורענן
נוסחה מיוחדת זו מביאה לתוצאות מדהימות מבחינת מראה העור על ידי שימוש בטכנולוגיות 

טיפוח העור המתקדמות ביותר לשם הפחתה דרמתית בסממני הגיל. על ידי שימוש ממושך 
במוצר, הנוסחה מסייעת בשחזור וחידוש העור, מטשטשת קמטים עדינים ומשווה לעור מראה 

צעיר ובריא יותר. זהו הפתרון הטבעי לעור עייף ויבש למראה.

פילוסופיית ההתחדשות
בסאנריידר אנו מבינים שהעור הוא איבר חיוני ומורכב. הוא מהווה את האיבר הגדול ביותר 

בגופינו, הוא נושם, סופג נוטריינטים ופולט פסולת. כמו יתר האיברים שלנו יש להזין ולנקות אותו. 
לכן אנו לא משתמשים בשמן מינראלי או ברכיבים לא איכותיים אשר סותמים את הנקבוביות 

־וחונקים את העור. במקום זאת מוצרי הקוסמטיקה וטיפוח העור שלנו מבוססים על הטכנולו
גיה המתקדמת ביותר ומכילים את הרכיבים הבוטניים האיכותיים ביותר כמו פפטידים חומצה  

היאלורונית ורבים אחרים.

רכיבים בזרקור
חומצה היאלורונית

חומצה זו פועלת כ"ספוג מולקולרי" מצוין למיצוק טבעי של העור. היא תומכת בשיקום העור 
ובחידושו ומספקת מענה ליובש, נזקים סביבתיים וגירויים.

Sodium Hyaluronate
Sodium Hyaluronate הוא תצורתו המלחית של החומצה ההיאלורונית ונחשב כבעל זמינות 

ביולוגית גבוהה יותר לעור ממנה. יכול להכיל עד 1,000 פעמים ממשקלו במים.

Sodium PCA
חומר שמעניק לחות ובעל איכויות של ספיגת מים ויכולת לספוג לחות מהאוויר. מכיל פי כמה 

ממשקלו במים.

פפטידים
פפטידים הם שרשרת של חומצות אמינו שמהוות את אבני הבניין של החלבונים בעור. הם      

תומכים בייצור הקולגן, מפחיתים באופן ניכר את נראות הקמטים ומקדמים עור מתוח, חלק 
וצעיר יותר למראה. 

שאלות נפוצות
באילו מוצרי סאנריידר כדאי לי להשתמש יחד עם מוצר זה כדי להשיג את התוצאות   ש:  

הטובות ביותר?  

ראשית, נקו את העור עם קרם הניקוי של קנדסן, לאחר מכן נקו אותו עם קצף הניקוי   ת:  
הרענון של קנדסן. הניחו שכבה של נוזל איזון של קנדסן על העור בעזרת פד כותנה.    

כעת מרחו על העור את קרם העידון והמתיחה של ד"ר צ'ן ולאחריו השתמשו בתכשירי    
הטיפוח המיוחדים של אוי לין במקומות הנדרשים. לסיום הניחו שכבה של קרם הלחות    

העמוק של אוי לין לקבלת התוצאות הטובות ביותר.  

כיצד עובד קרם העידון והמתיחה של ד"ר צ'ן? ש:  
הנוסחה המתקדמת עוטפת את העור ברכיבים היגרוסקופיים עוצמתיים כמו  ת:  

החומצה ההיאלורונית והסודיום PCA, חומר לחות ממקור טבעי המקדם ספיגה ושימור    
לחות בעור. תמציות אפונה, במבוק ועוד מסייעים למיצוק העור ותמיכה במראהו. נשאי    
חמצן ופפטידים תומכים בתפקוד העור ומרעננים אותו לקבלת מראה רך וחלק במיוחד.  

המלצות
לאחר ניקוי ואיזון הפנים, מרחו שכבה של קרם עידון ומתיחה של ד"ר צ'ן על איזורים רלוונטיים, 

כגון: סביב העיניים, השפתיים והמצח. לתוצאות הטובות ביותר יש למרוח פעמיים ביום.


