Clenascar Gel

Clenascar Post Acne Gel

Cải thiện sẹo, giúp da sáng mịn.

Giảm sẹo và vết thâm do mụn. Ngăn ngừa sự tái phát
của mụn trứng cá.

Thành phần :
Dịch chiết hành tây 12%, dịch chiết rau má 7%,
vitamin E 0.2%, dịch chiết lá dâu tằm 0.2%, bột
lô hội 0.1%, allantoin 0.4%.

Thành phần :
Dịch chiết hành tây, dịch chiết rau má, dịch
chiết măng cụt, allantoin, vitamin E, vitamin
B3 (niacinamide), lô hội, dịch chiết dâu tằm.

Công dụng :
Clenascar Gel là gel trong suốt kết hợp độc
đáo các thành phần từ dịch chiết hành tây
(Allium cepa extract), dịch chiết cây rau má
(Centella asiatica extract) và vitamin E có tác
dụng làm mềm, mịn và trắng da. Sản phẩm có
thể sử dụng cho da mặt và toàn thân.

Công dụng :
Giảm sẹo và vết thâm do mụn.
Ngăn ngừa sự tái phát của
mụn trứng cá.
7gm / 15gm / 35gm

Clenascar SMR Gel

Clenascar C Gel

Cung cấp độ ẩm từ đó tăng cường độ đàn hồi
cho làn da và khắc phục tình trạng rạn da.

Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại
do phẫu thuật, bỏng, chấn thương và bị cứt.

Thành phần :
Dịch chiết rau má, dịch chiết hành tây, dầu nụ tầm
xuân, allantoin, vitamin E, lô hội, dầu hạnh nhân,
niaciamide (vitamin B3).

Thành phần :
Cyclopentasiloxane và silicone
crosspolymer 98%, vitamin C 2%
Công dụng :
Clenascar C là gel chứa silicone
dùng cho y tế và vitamin C, giúp
hỗ trợ điều trị và phòng ngừa sẹo
lồi, sẹo phì đại. Clenascar C dễ sử dụng, khô nhanh, có thể bôi lớp mỏng
và cho phép trang điểm sau khi sử dụng.

Công dụng :
- Cải thiện và làm giảm vết rạn trên da.
- Phòng ngừa các vết rạn mới.
- Làm săn chắc da.
- Giúp làm sáng màu, làm mờ vết rạn.
70gm / 150gm
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