XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™: RESULTADOS VISÍVEIS EM 2 MINUTOS

Uma vista de olhos sobre o XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel:
O XANGO Aeris 2 Minute Miracle Gel é um antioxidante tópico multiusos 7 em 1 clinicamente comprovado que contém mangostão. Tem sido
provado que esta fórmula fortalece o sistema de defesa natural da pele
pela diminuição da formação de radicais livres induzidos pelos UV que
pode levar a um envelhecimento prematuro da pele.* Este poderoso mas,
ao mesmo tempo, suave gel renova drasticamente o aspecto da pele à
medida que limpa, tonifica, esfolia, hidrata, dá brilho e minimiza o aparecimento de poros, e prepara a pele — tudo em apenas 2 minutos!
A fórmula melhorada com mangostão, um potente antioxidante natural,
ajuda a proteger a pele dos rigorosos radicais livres que possam bombardear a nossa pele e dar-lhe um aspecto envelhecido. Conhecido pelos seus poderosos fitonutrientes, que incluem xantonas e antioxidantes, o
mangostão é utilizado na Ásia há séculos. O extracto utilizado nesta fórmula única oferece uma maior potência antioxidante do que outros ingredientes bem conhecidos, tais como a vitamina C, o resveratrol, o CoQ10 e
o chá verde.†
Com a nossa exclusiva mistura de ingredientes ativos clinicamente comprovados juntamente com extratos
botânicos e outros extratos naturais, pode agora substituir sete produtos por apenas um. Ideal para as pessoas
com um atarefado estilo de vida. Esta poderosa mas ao mesmo tempo suave fórmula anti-envelhecimento
dá-lhe diariamente um tratamento profissional de qualidade, idêntico ao de um spa, no conforto de sua casa.
É adequado para ser usado na face, pescoço, no decote e no corpo.
Renove drasticamente o aspecto e o toque da sua pele. Revele a sua pele brilhante em apenas 2 minutos!
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O Aeris 2 Minute Miracle Gel é um produto multiusos 7 em 1 para os cuidados de pele:
1. Limpa sem sulfatos que secam a nossa pele
2. Tonifica equilibrando todos os tipos de pele para um adequado pH
3. Esfolia sem o uso de abrasivos fortes
4. Dá brilho através da remoção da camada opaca da pele morta superficial
5. Hidrata e deixa a pele suave e macia
6. Minimiza a aparência dos poros mantendo-os sem sujidades
7. Prepara a pele, assegura uma aplicação impecável da maquilhagem e otimiza os benefícios de tratamentos de pele adicionais
Ingredientes principais:
• Lactobacillus/Filtrado de Fermento de Pericarpo de Mangostão — Um ingrediente de mangostão patenteado que utiliza uma exclusiva tecnologia de biofermentação para amplificar a potência fitonutriente do mangostão. Fornece a mais elevada potência antioxidante, a qual forma uma cadeia de fitonutrientes contínuos
que salvaguardam a pele de fatores de stress ambientais.
• Extrato de Aphanizomenon Flos-aquae — Esta alga azul-verde protege a pele da oxidação e fornece diversos tipos de vitamina B para ajudar a rejuvenescer e a energizar.
• Extrato de Fermento de Pseudoalteromonas — Protege a pele da perda de hidratação e proporciona uma
pele mais flexível e de aparência mais jovem.
• Sumo de Folha de Aloe Barbadensis – Suaviza os sinais de inflamação na pele ao mesmo tempo que ajuda
a pele a manter-se hidratada.
Clinicamente comprovado / adequado para todos os tipos de pele / teste dermatológico / hipoalergénico /
sem fragrância e cor artificial / sem sulfato / sem parabenos / nenhum teste em animais
Instruções:
Aplicar uma fina camada sobre a pele seca (face, pescoço, mãos e outras áreas do corpo). Aguardar cerca de
45 – 60 segundos e, a seguir, massajar com um movimento circular até que o gel se torne líquido e enrole
e retire a pele morta. Se o gel não liquefazer nem enrolar, aguardar mais um minuto e continuar a massajar.
Limpar bem e secar.
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