UMA SOLUÇÃO ANTI-ENVELHECIMENTO COMPLETA PARA
UMA APARÊNCIA MAIS BRILHANTE, MAIS FRESCA E JUVENIL

Um rápido olhar sobre o XANGO AERIS:
O colágeno é a principal proteína estrutural da nossa pele e corpo.
Ajuda a fornecer uma pele suave, firme e saudável.
O XANGO Aeris oferece um inovador sistema de 2 passos para tratar os
sinais visíveis do envelhecimento na zona sensível do contorno de olhos
uma vez que otimiza internamente a produção de colágeno.
As fórmulas comprovadas clinicamente permitem-lhe lutar contra
os sinais principais de envelhecimento. Estes produtos combinam
poderosos peptídeos; vitaminas C, D, E e B12; e óleos vegetais ricos
em nutrientes para apertar, dar firmeza e revitalizar visivelmente a pele
ao redor da delicada zona dos olhos.
Observe como a melhoria imediata se converte em resultados duradouros.

Informação geral:
O colágeno ajuda-nos a sentirmo-nos e a acharmo-nos sensacionais
Sabia que, depois da água, o colágeno é a substância mais abundante no seu corpo? Crucial para a nossa
saúde e bem-estar, o colágeno compõe a matriz estrutural em todo o nosso corpo, o que não só melhora a
nossa pele e cabelo, mas também os nossos ossos, articulações e órgãos. De facto, o colágeno representa
aproximadamente 33% das proteínas do corpo e 75% da nossa pele, mediante o qual ajuda a criar e manter
uma aparência suave, bem hidratada e juvenil.
O problema da perda de colágeno
O colágeno natural diminui à medida que envelhecemos devido à produção mais lenta e degradação.
Depois dos 25 anos, os nossos corpos perdem o colágeno natural a uma taxa de 1% ao ano. Os radicais
livres, a luz UV, o ozono, a dieta deficiente, a contaminação e outros factores, contribuem para essa perda.
Esta perda de colágeno resulta em linhas de expressão e rugas finas, papos por debaixo dos olhos, olheiras
e uma tonalidade e textura de pele irregulares.
Pele: Aproximadamente 75% da pele é colágeno; este forma uma matriz complexa de tecidos
conjuntivos que dá estrutura à pele, para melhorar a resistência e a hidratação com o fim de manter
uma aparência firme e juvenil.
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XANGO Aeris Instant Eye Gel:

Uma pele mais firme e olhos mais jovens, em minutos
Nada a ajuda a parecer mais jovem do que uma pele mais firme ao
redor dos olhos. O Gel Instantâneo para olhos utiliza a vitamina B12
regenerativa e minerais para levantar e suavizar o aparecimento de
linhas de expressão e rugas finas, de papos por debaixo dos olhos e
inchaço. Notará imediatamente uma diferença.
Benefícios principais:
•
Dá firmeza e levanta a pele delicada ao redor dos olhos
•
Reduz o aparecimento de rugas finas e inchaço por debaixo dos olhos
• A textura leve permite uma absorção rápida para se obterem
resultados instantâneos
Instruções:
Aplique uma camada fina sobre a zona dos olhos com as pontas dos dedos e espalhe-a suavemente.
Deixe que a pele a absorva durante alguns minutos. Use pela manhã ou quando for necessário.
Ingredientes principais:
• Silicato de alumínio e magnésio: Um mineral de produção natural derivado da argila refinada e purificada.
Ajuda a apertar, dar firmeza e suavizar o aparecimento das linhas de expressão, rugas profundas e poros
• Silicato de sódio: Um ingrediente reafirmante que ajuda a apertar, dar firmeza e suavizar o aparecimento
das linhas de expressão, rugas profundas e poros
• Vitamina B12: Uma vitamina e um cofactor essencial do corpo. É o principal contribuinte para o apoio de
muitas das funções que mantêm o bem-estar geral.

XANGO Aeris Eye Renewal Concentrate:
Pareça tão jovem e radiante como se sente
Fórmula comprovada clinicamente que redefine a matriz de colágeno, estimula
a circulação e reduz os sinais de inflamação com uma combinação única de
peptídeos, vitaminas e óleos vegetais ricos. Com o passar do tempo, disfrutará
da firmeza, da frescura e da luminosidade que aumentam com o uso contínuo.
Benefícios principais:
•
Clínicamente comprovado para reduzir as linhas de expressão e as rugas finas
•
Aumenta a síntese de colágeno e ajuda a reconstruir uma pele saudável e
jovem
•
Fortalece a densidade da pele para reduzir os papos dos olhos
•
Estimula a circulação para reduzir as olheiras
Instruções:
Aplique suavemente na zona dos olhos diariamente de manhã e à noite.
Ingredientes principais:
•
Palmitoil tripeptídeo-1: Um peptídeo regenerativo que estimula a produção de colágeno.
•
Palmitoil tetrapeptídeo-7: Peptídeo de ponta que aumenta a limpidez e a luminosidade da pele e reduz
a inflamação
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Crisina: Uma isoflavona de origem natural derivada de plantas como as flores da paixão.
As investigações sugerem que este flavonóide ajuda a reduzir os sinais de inflamação, provavelmente
devido ao facto de que inibe a expressão de COX-2 e a formação de PGE-2. Também está demostrada
a sua capacidade para limpar os radicais livres do corpo, pelo que se afirma que também pode funcionar
como um antioxidante.
N-hidroxisuccinimida: Ajuda a reduzir as olheiras. Reforça a firmeza e a tonalidade da zona dos olhos,
assim como ativa a eliminação dos pigmentos originados no sangue responsáveis pela cor das olheiras e
inflamação local.
Óleo de semente de girassol: Rico em vitamina E. Ajuda a proteger o colágeno e a elastina da pele e a
reduzir as linhas de expressão e as rugas finas.
Óleo de semente de uva: Extremamente rico em beta-caroteno e vitaminas D, C e E. Também contém
uma concentração de ácidos gordos essenciais como o ácido palmítico, o esteárico e o ácido linoleico.
Estes ácidos gordos obtiveram resultados muito bons em provas clínicas anti-rugas. Também se
comprovou que são eficazes para minimizar a prominência e o tamanho das cicatrizes.
Óleo de semente de abacate: Um dos mais penetrantes de todos os óleos vegetais naturais. É rico
em vitaminas B, C, D, E e, especialmente, A (como uma alternativa natural ao retinol, aumentando o
intercâmbio celular), assim como em potássio, lecitina e clorofila. Ficou demonstrado num estudo
que aumenta a quantidade de colágeno solúvel na pele e melhora a recuperação das feridas. Isto
traduz-se numa melhor reparação da pele e em benefícios anti-envelhecimento, assim como numa
pele mais elástica, mais densa e mais resistente.
Vitamina E: Conhecida pelo seu benefício antioxidante. Ajuda a reduzir o risco de danos dos radicais
livres de oxígénio dos raios nocivos de UV (ultravioletas) solares.
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