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

CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO:
Tecnologia AMP = Resultados reais e verdadeiros
As avançadas fórmulas anti-envelhecimento utilizam uma tecnologia AMP exclusiva que combina antioxidantes,
micronutrientes e peptídeos clinicamente comprovados para estimular o crescimento de colágeno e atacar
os principais sinais de envelhecimento.
Antioxidantes:
• Mangostão: Rico em poderosos antioxidantes
• Crisina: Uma isoflavona de origem natural derivada de
plantas como as flores da paixão
• Óleo de semente de uva: Fonte rica em ácidos
gordos essenciais
• Óleo de semente de abacate: Rico em vitaminas,
aumenta o colágeno
• Óleo de semente de girassol: Protege o colágeno
e a elastina
Micronutrientes:
• Vitamina B12: Cofactor protector e regenerativo
• Vitamina E: Minimiza o dano causado pelos radicais livres
Peptídeos:
• Palmitoil tripeptídeo-1: Um peptídeo regenerativo
que estimula a produção de colágeno
• Palmitoil tetrapeptídeo-7: Peptídeo de ponta que aumenta a
claridade e a luminosidade da pele
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BENEFÍCIOS CLiNICAMENTE COMPROVADOS:
Ação 5 em 1:
Nada a ajuda a sentir-se mais jovem que uma pele mais firme ao redor dos olhos. O Gel Instantâneo para
Olhos utiliza vitamina B12 regenerativa e minerais naturais para dar firmeza e suavizar o aparecimento de
linhas de expressão e rugas finas, papos por debaixo dos olhos e inchaço. Notará uma diferença imediata.
Descrição clínica:
A inovadora tecnologia AMP oferece uma combinação de antioxidantes, micronutrientes e peptídeos
clinicamente comprovados que oferecem uma ação 5 em 1:

1. Linhas de expressão e rugas
(imediatamente)
Reduz visivelmente o aparecimento
das rugas

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

2. Papos por debaixo dos olhos e
rugas profundas
(15 dias)
Ajuda a reafirmar e a apertar a
pele envelhecida
Num dos estudos realizados, 70% das
participantes notou melhorias no dia 15
e 95% notou melhorias em 2 meses.

Variação no inchaço

1. Sem redução
2. Leve redução
3. Redução bastante boa
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Redução do pigmento vermelho e azul
3. Olheiras e descoloração
(2 meses)

-20%

-19%

Estimula a circulação para obter uma
pele mais luminosa e radiosa
Está comprovado que reduz as olheiras
em 2 meses em 19%.
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Elasticidade da pele depois do
uso prolongado do produto
4. Textura sem brilho e irregular
(30 días)
Promove a elasticidade para obter
uma pele mais suave e jovem
Depois dos 30 dias, a elasticidade
aumenta em 34% para uma textura
mais firme e regular.
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Hidratação da pele após o
uso prolongado do produto

5. Secura
(2 meses)
Intensifica a hidratação para uma
aparência mais suave e mais fresca
A hidratação da pele (conteúdo de água/
menos secura) apresenta melhoria após
30 a 60 dias.
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Resumo:
Imediatamente: a pele aparece mais firme, radiante e juvenil
Em 4 a 8 semanas: experimentam-se melhorias em todos os principais sinais de envelhecimento
xango.eu

