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Solusi Kecantikan Alami
Jumat, 31 Oktober 2014 02:47 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Tri Phasic White System

Apa krim pemutih adalah solusi tepat untuk menghilangkan flek?

Mau tahu bagaimana proses flek terjadi hingga muncul ke permukaan kulit?

Di bawah lapisan kulit terdapat sel pembentuk melanin yang tugasnya memproduksi melanin atau umumnya disebut sebagai flek.
Sel-sel pembentuk warna tersebut akan aktif jika kulit kita dalam kondisi stress, terpapar sinar UV, iritasi, dan radikal bebas.

Kemudian bintik-bintik hitam tersebut akan naik ke permukaan kulit seiring dengan pergantian sel kulit normal, hingga akhirnya
muncullah bintik-bintik hitam di wajah kita yang kita kenal dengan istilah flek.

Apakah krim pemutih bisa menghilangkan flek-flek tersebut? No!
Krim pemutih justru akan memperparah produksi flek pada wajah.
Kok bisa?

Saat menggunakan krim pemutih kulit kita akan stress, dan juga endapan pemutihnya yang menumpuk di bawah lapisan kulit justru
akan mengaktifkan sel-sel pembentuk warna.

Namun selama masih menggunakan krim pemutih, flek-flek tersebut warnanya akan berubah menjadi putih (disamarkan), namun
tanpa kita sadari, jumlahnya justru akan semakin banyak dan melebar.

Saat krim pemutih dihentikan, jangan heran jika flek-flek yg tadinya sedikit jumlahnya berubah menjadi banyak dan meluas di area
wajah kita.

So, masih berani pilih krim pemutih?
Terus, bagaimana jika sudah terlanjur terkena flek?

Solusinya adalah rangkaian terapi
Tri Phasic White dari Nu Skin yang terdiri dari cleanser, toner, serum, day lotion dan night cream.

Rangkaian Tri Phasic White bukan menyamarkan flek, tapi membantu menghentikan flek dan mencegahnya timbul kembali. Selain itu
juga membantu menghapus tampilan-tampilan flek yang sudah terlanjur muncul di permukaan kulit.

Nu Skin Tri Phasic White
Solusi buat yg pernah pake krim ber-Mercury, hydroquinon, aktivitas banyak diluar ruangan., bekas jerawat, kusam.Juga buat yg kulit
wajahnya sudah ber-FLEK

Saat pemakaian Triphasic white :
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GA ADA pengelupasan
GA ADA pengikisan
GA ADA perih
GA ADA panas
GA ADA memerah
GA ADA bahan pemutih
GA perlu laser
GA BIKIN kulit kering

Atasi FLEK :
yang lalu(sisa2 kosmetik bertahun-tahun warna kulit ga rata)
yang sekarang (paparan sinar matahari, bibit flek)
yang akan datang (pencegahan flek yg baru)
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