
THESERA

HYDROGLOW CELL AMPOULE

      Stimulerer vannkannalene i      huden og revitaliserer cellene.

 Unik størrelse
100 ganger større enn alle 

ampuller på markedet.
 Like høy konsentrasjon

  
 

  

Fokus 

     

på fuktkraft.

    
 

Hvorfor blir huden dehydrert, slapp  rynker oppstår?

  
    

Dette er fordi cellene eldes 
  

og blir tørre.

      Finnes det løsning?  
  

Svaret er "Ja"- "Fuktighet".

THESERA Hydroglow Cell Ampoule 
   

er høykonsentrert 
ampulle med essensiell salinitet    

    
som er nødvendig for 

raskere fuktabsorbering.
       

 
  

Produktet oppretholder vann- og fuktbalansen i huden, 
forhindrert fuktighetstap og revitaliserer cellene.



HYDROGLOW CELL AMPOULE
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Volum:  200ml
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Effekt:  fuktighetsgivende 

Bruksanvisning: Hold avstand fra ansiktet og spray         
2-3    ganger med lukket øyne.  

  
Kan brukes både før 

og etter makeup.

"Tilfør      huden din med fuktighet"
       Ampulle  med 0.9 salinitet   som revitaliser tørr og gusten hud   

01 Ionebalans e
   Inneholder  ioner som Sodium , Potassium , 

etc.

02 Essensiell salinitet på  0.9
 Ampulle   med 0.9 saltholdighet som er      
veldig lik kropsvannets  saltholdighet, 
bevarer lengere fuktigheten i huden

   
  

     .

03 pH  balanse
       Hydroglow

 
Cell

 
Ampoule danner et 

beskyttende hinne over huden, som 
forhindrer fukttap og

 
balanserer pH

 
nivået.

Stimulerer aktiviteten av aquaporiner(AQP)-
hudens 

     
eget fuktighetsgivende system.

*Aquaporin(AQP): Aquaporiner, også kjent som "
vannkannalproteiner", er integrerte membranproteiner som 
transporterer vann mellom cellene og fremmer fuktighet.

   
   

 

INN og

  

UT 

  

av cellen.

  

Hvis aquaporinene(AQP) 

 

er ikke akitve og ikke

 

frakter de INN og UT av cellene, vil huden føles stram og lite elastisk. 
Hydroglow Cell Ampoule stimulerer aktiviten av aquaporiner og 
gjennoppretter fuktbalansen..

      
   




