EEN VOLLEDIGE ANTI-VEROUDINGSOPLOSSING VOOR
EEN HELDERDER, FRISSER EN MEER JEUGDIGE U.

WETENSCHAP & ONDERZOEK
AMP Technologie = Echte, duurzame resultaten
De geavanceerde anti-veroudingsformules maken gebruik van unieke AMP technologie die Antioxidanten,
Micronutriënten en Peptiden combineert die klinisch bewezen om het collageen groei te stimuleren en
belangrijke tekenen van veroudering te vechten.
Antioxidanten
• Mangosteen: Hoog in krachtige antioxidanten
• Chrysin: een natuurlijk voorkomende isoflavonen
afgeleid van planten zoals hartstochtbloemen
• Druivenpitolie: Rijke bron van essentiële vetzuren
• Avocado olie: Rijk bron van vitaminen, verhoogt
de collageen
• Zonnebloemolie: Waarborgen van collageen en elastine
Microvoedingsstoffen:
• Vitamine B12: Beschermende en regeneratieve co-factor
• Vitamine E: Minimaliseert achade van vrije radicalen
Peptiden:
• Palmitoyl Tripeptide-1: Een regeneratieve peptide dat
de productie van collageen stimuleert
• Palmitoyl Tetrapeptide-7: geavanceerde peptide dat
de huid zuiverheid en glans geeft
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KLINISCH BEWEZEN VOORDELEN:
5-in-1 Actie
Niets helpt u er sneller jonger uit te zien dan stevigere huid rond de ogen. Instant Eye Gel maakt gebruik
van regeneratieve vitamine B12 en natuurlijke mineralen om verchijningen van fijne lijntjes en rimpels,
wallen onder uw ogen in minuten te verminderen. U zult het verschil direct merken.
Klinisch Overzicht:
Innovatieve AMP-technologie biedt een combinatie van anti-oxidanten, micronutriënten en peptiden
klinisch bewezen om 5-in-1 actie te bieden:

1. Fijne lijntjes en rimpels
(onmiddellijk)
Zichtbaar vermindert de
verschijning van rimpels
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2. Wallen onder de ogen en diepe rimpels
(15 dagen)
Helpt verstevigen en verstrakken
van de verouderende huid
In een studie uitgevoerd, 70% van de
deelnemers zag verbeteringen op 15e
dag en 95% zag verbeteringen in 2
maanden.

Verandering in de wallen

1. Geen reductie
2. Lichte daling
3. Het is een redelijk reductie
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Vermindering van rood en blauw pigment
3. Donkere kringen en verkleuring
(2 maanden)

-20%

-19%

stimuleert de bloedsomloop voor
heldere, meer stralende huid
Bewezen om donkere kringen in 2
maanden tot 19% te verminderen.

rood

blauw

Huidelasticiteit na langdurig
gebruik van het product
4. Doffe, ongelijke textuur
(30 dagen)
Ondersteunt elasticiteit voor een
gladder, meer jeugdige huid
Na 30 dagen, wordt de elasticiteit
verhoogd met 34% voor steviger,
beter textuur.
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Hydratatie na langdurig
gebruik van het product

5. Droogheid
(2 maanden)
Verhoogt hydratatie voor zachtere,
frissere uitstraling
Houdhydratatie (watergehalte/minder
droogte) toont verbeteringen na
30–60 dagen.
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Overzicht:
Onmiddellijk — Skin lijkt steviger, stralender en jeugdiger.
In 4-8 weken — Ervaar verbeteringen in alle belangrijke verouderingsverschijnselen.
xango.eu

