
THESERA

GROWTH RECOVERY CREAM

Beskytter     huden mot forurensing og skadelige partikler!
    

     
               Revitaliserer med aktive ingredienser!
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#S now_Cream

Fyll opp fra innsiden
Huden vår er utsatt for så mange ytre og indre 
påkjenninger som tørrhet, UV-lys, blått lys, fint støv, 
forurensning osv., som svekker hudbarrieren, hindrer 
cellaktivering og fører til tidlig aldring, pigmentering, 
sensitiv hud, osv.
Growth Recovery Cream gir utmerket  beskyttelse for 
huden før eksponering for  ytre miljø. Inneholder anti-
forurensning  og  revitaliserende aktive ingredienser. 
Aminosyrekompleks med 9 essensielle aminosyrer og 8 
ikke-essensielle aminosyrer er nøkkelingrediensen i 
naturlige fuktighetsgivende faktorer.
Dette spiller en viktig rolle i å hjelpe huden holde på sitt 
naturlige fuktighetsnivå. 



GROWTH RECOVERY CREAM

Volum  :  100ml

Bruksanvisning :   Påfør på ansiktet og klapp forskiktig for å 
absorberer når hydrogenboblene oppstår.

    
      

*Mengden av boblene kan variere        avhengig av hudtilstand.

     Snow Cream gir glød og fuktighet til huden    

01 D  yp hydrering!
    
      

      
   

Ingredienser 
    

for beskyttelse og oppstramming
  

   (Patentert
 

 ingrediens)

18% is Protein 
=Amino acid

17 typer aminosyrer    
Aminosyrekompleks   som består av of 9 essensielle  
aminosyrer

 
 og 8  ikke-essensielle  aminosyrer.

       
         spiller en viktig rolle i å opprettholde hudens 

fuktighetsnivå.
 Påføring av krem med aminosyrekompleks    

02 Unik tekstur 
    Hydrogenbobler  som  oppstår  i kontakt  med 

huden  pluss  aktive  ingredienser  som 
  

    forbedrer 
fuktighet og elastisitet.

Ceramide NP
 Dette  er en hudvennlig  ingrediens  som  danner  en beskyttende 

hinne over huden for å forhindre fuktighetstap  og opprettholde  en 
optimal fuktighetsnivå i huden.
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Beta-Glucan     
Dette er en veldig effektiv naturlig fuktighetsgivende ingrediens som 
styrker hudbarierren . Takket være dens utmerdede 
absorberingsevne, tilfører den godt med fuktighet og har i tillegg 
anti-aging egenskaper.

   
     

    

Naturlige planteekstrakter 
 

Planteekstrakter fra Green
 

Tea,
 

Centilla
 

Leaf,
 

Bambusa
 

Vulgaris Leaf
 

and
 

Aloe
 

Vera
 

Leaf, forbedrer huden med 
snerpende, beroligende, anti-aging og antioksidant egenskaper.

    
    

Kompleks  av  17   typer  aminosyrer  blokkerer 
penetrering  av fremmede  skadelige  partikler   og 
forhindrer fuktighetstap. Disse styrker hudbarrieren, 
bremser aldring og gir næring til huden.

Dette er nøkkelingrediensen i naturlige fuktighetsgivende 
faktorer som




