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JÓTÉKONY HATÁSA, 
ELŐNYEI:

•  Teltebbé teszi a megereszkedett 
arcbőrt és minimalizálja a 
ráncokat

•  Intenzíven hidratál, elősegíti a bőr 
rugalmasságát

•  Folyamatosan javítja és finomítja a 
bőr textúráját

•  Gyors és hosszantartó hatás 
a gyógynövények kiváló 
kombinációja által

•  Nem tartalmaz ásványi olajokat, 
állati vagy kőolaj származékokat

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Miután megtisztította és előkészítette bőrét, vigye fel a Dr. Chen® Bőrfeszesítő 
krémet a kívánt területekre, például a szem- és az ajak környékére, valamint a 
homlokra. A jobb hatás érdekében alkalmazza naponta kétszer.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Milyen Sunrider® kozmetikai termékeket érdemes használnom a bőrápolás 
terén a jobb hatás elérésének érdekében? 
Válasz:  Először is tisztítsa meg arcbőrét Oi-Lin® Tisztítókrémmel, majd Oi-Lin® 
Revitalizáló és Tisztítókrémmel is. Alkalmazza az Oi-Lin®Arctonikot vattakorong 
használatával, majd a Dr. Chen® Bőrfeszesítő krémet, ezt követően pedig az Oi-Lin® 
Mélyhidratáló krémet a jobb hatás eléréséhez.

Kérdés: Hogyan hat a Dr. Chen® Bőrfeszesítő krém?  
Válasz: A szakértői gyártásnak köszönhetően a Dr.Chen Bőrfeszesítő krém olyan 
intenzív összetevőket tartalmaz, mint a hialuronsav és a nátrium-PCA, melyek a 
bőrben is természetes módon megtalálhatóak, és segítik a nedvesség megtartását. 
A borsó, a bambusz és más növényi kivonatok támogatják a bőr feszességét és 
sugárzó megjelenését. Az oxigén szállításáért felelős peptidek segítik a bőr optimális 
működését, valamint megújítják, és simává varázsolják.

FŐ ÖSSZETEVŐK
HIALURONSAV  
Úgy viselkedik, mint egy “molekuláris szivacs”, így a hialuronsav kiváló természetes 
bőr “feltöltőként” funkcionál. Támogatja a bőr regenerálását és megújítását, 
valamint megelőzi a bőr szárazságát, és véd a környezeti szennyeződésektől és az 
irritációtól.

NÁTRIUM-HIALURONÁT  
A hialuronsav só vegyülete a nátrium-hialuronát, mely biológiailag hatékonyabban 
hasznosítható a bőr számára a tiszta hialuronsavnál, és akár 1000-szeres súlyú víz 
megtartására is képes.

NÁTRIUM PCA  
Természetesen előforduló hidratáló, magas vízfelszívó tulajdonságokkal 
rendelkezik. Képes vizet felvenni a levegőből, és súlyának többszörösét megtartani.

PEPTIDEK    
A peptidek aminosav láncokat alkotnak, amelyek a bőr fehérjéinek építőelemei. 
Támogatják a kollagén termelődését, valamint láthatóan csökkentik a nem kívánt 
ráncok kialakulását és támogatják a feszesebb, simább és fiatalosabb kinézetű 
arcbőr megteremtését.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Sunrider pontosan tudja, hogy bőrünk egyik létfontosságú és egyben a 
legnagyobb kiterjedésű szervünk: lélegzik, tápanyagokat vesz fel, és méregtelenít. 
Akárcsak a legtöbb szervünket, ezt is éppúgy táplálni és tisztítani szükséges. Ezért 
nem használunk ásványi olajat vagy más káros összetevőt, melyek eltömíthetik 
a pórusokat és megfullasztják a bőrt. Ehelyett a kozmetikai és bőrápoló 
összeállításaink a legújabb technológiát és olyan kiváló növényi összetevőket 
tartalmaznak, mint például a peptidek és a hialuronsav.

A FIATALOS BŐR VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT ÉS 
MEGŐRZÉSÉÉRT
Ez a különleges formula csodálatos öregedés gátló eredményeket produkál a 
legmodernebb bőrápoló technológia felhasználásával, mely drasztikusan csökkenti 
az öregedés látható jeleit a bőrön. Folyamatos használatával a megújító formula segít 
a ráncok kezelésében és a fiatalos és egészséges bőr megőrzésében. A természetes 
megoldás a fáradt és száraz bőrünkre.
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