Sunrider en gezichtsverzorging
De voortschrijdende ontwikkeling op het gebied van huidverzorging zorgt er voor dat facelifts steeds
minder nodig zijn omdat er crèmes worden ontwikkeld met ingrediënten die de huid kunnen herstellen
en de invloed van het ouder worden minimaliseren. De grote research afdeling van Sunrider is op dit
gebied een voorloper in de wereld.

De nieuwste producten zijn bedoeld om de ouder wordende huid te herstellen en te
ondersteunen. Als je ouder wordt neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in je huid af.
Hyaluronzuur is een stof die de huid zelf aanmaakt en waarvan elk molecuul in staat is
3000 watermoleculen vast te houden,waardoor de huid er strak en jong uitziet.
Door afname van deze stof wordt de huid droger en slapper en gaat er ouder uitzien.
Sunrider heeft Refining and Lifting crème welke hyaluronzuur bevat en waardoor het
verouderingsproces vertraagt wordt. Deze stof wordt verbonden met een peptide die
het de huid inbrengt en zo wordt de vochtvoorraad in de huid, hersteld. Dr Chen heeft
hiermee een crème gemaakt die direct een verstrakkend en verjongend effect geeft.
De SR Hand & Body Lotion bevat ook hyaluronzuur.

Een andere stof die afneemt met het ouder worden is collageen.
Collageen zorgt dat de huid beter vocht vasthoud en daardoor soepel en strak word .De hormonen die
het lichaam aanzetten tot het maken van collageen verminderen met de leeftijd. Op oudere leeftijd
maakt het lichaam alleen nog maar collageen aan wanneer er een wond is. Tijdens een facelift wordt
een brute methode gebruikt als chemische peelings die de huid zo 'afschrapen' dat er als reactie weer
collageen aangemaakt wordt om deze te herstellen. Zulke radicale methodes zijn echter niet meer
nodig. Sunrider heeft een product waarbij collageen op een unieke manier is verwerkt.

Veel merken maken reclame met collageen in hun crèmes maar deze

moleculen
zijn te groot waardoor het niet opgenomen kan worden door de huid.
Dr. Chen heeft een procedure gevonden om dit probleem op te lossen, daarbij
wordt de collageen 'in kleinere deeltjes gehakt', deze verbindt hij met een eiwit dat
er voor zorgt dat het wel wordt opgenomen in de huid. De crème waarin deze
procedure is toegepast, heet Oi-Lin Eyecream.

Met het gebruik van deze producten is een facelift niet meer nodig.
Echter, belangrijk is wel, dat er een goede basis huidverzorging wordt gebruikt. KANDESN producten
zijn hierbij het beste want ze sluiten op elkaar aan en passen uitstekend bij de hier beschreven
producten.

Maar ook voeding van binnenuit is belangrijk, NUPLUS, VITASHAKE en QUINARY voeden cellen en
organen die zorgen dat het hele lichaam optimaal functioneert. CALLI en FORTUNE DELIGHT zorgen
voor een afvoer van afvalstoffen, CONCO en BEAUTY PEARL kunnen gebruikt worden, wanneer extra
ondersteuning van de huid van binnenuit noodzakelijk is.
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