
הציפית הקוסמטית של eculage הינה ציפית בריאותית, פרי פיתוח ישראלי העשויה מבד סטן - רכה ונעימה כמשי , המכילה סיבי נחושת בעלי 
תכונות קוסמטיות ובריאותיות, ואשר מעניקה טיפול קוסמטי לעור הפנים תוך כדי שינה.

הבד הייחודי בציפית eculage  מסייע בשמירה על מראה הנעורים של העור הפנים, מזעור סימני ההזדקנות - כולל קווים דקים, קמטוטים, 
קמטים עמוקים, עור חסר ברק, עור שאינו מוצק, כתמים בפנים. כמו כן, סגולות הבד היחודי מסייעות בהפחת זיהומים ופצעים בעור כגון פצעי 

אקנה בפני המתבגר, ומחלות עור שונות.

ציפית eculage הבריאותית מבוססת על שילוב סיבי נחושת בבד הסטן המונעים זיהומים, משמידים חיידקים, פטריות, וירוסים וקרדית האבק, 
ומפחיתים משמעותית את תופעות הלוואי לאלרגיים וחולי אסטמה.

שפר את בריאות העור שלך ואת מראהו בזמן השינה ותהנו מפנים חלקות, עור זוהר ובריא מדי בוקר.

תוצאות מוכחות לאחר 4 שבועות
סיבי הציפית משובצים בקפידה בסיבי הנחושת, על בסיס פטנט וטכנולוגיה ישראלית, הוכחו קלינית כמפחיתים את הופעת הקמטים ומסייעת 

בהשגת עור חלק וצעיר למראה תוך 4 שבועות בלבד.
לאחר שינה של כחודש ימים על הציפית eculage הבריאותית יפחתו הקמטים והכתמים בעור הפנים, יוני הנחושת יסייעו לחידוש תאי העור,  

ימריצו ייצור של אלסטין וקולגן, ויפעלו לעיכוב הזדקנות העור. 
שינה על הציפית הבריאותית תעניק לך שינה איכותית ובריאה יותר. 
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פיתוח ישראלי מוגן בפטנט
מחדשת את תאי עור הפנים באופן טבעי

משפרת את המראה הכללי של העור
מנטרלת חיידקים ווירוסים הגורמים לזיהומים 

בעור הפנים
בעלת מרקם משי חלק ולא מגרה

יעיל לכל אורך חיי המוצר ומעל ל 100 כביסות
ידידותי לסביבה וטבעי
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הטכנולגיה:
בזמן בו אנו ישנים, כשעור הפנים שלנו לח, יוני הנחושת משתחררים מבד מהציפית הייחודי, וחודרים אל תוך שכבת העור החיצונית 

{האפידרמיס}, מעודדים ייצור קולגן ואלסטין, שמחדשים את תאי העור, ובו בזמן חודרים את מעטפת הבקטריות והוירוסים הנמצאים הן על 
הציפית והן על הפנים, ומנקים אותם, ובכך מטהרים הן את סביבת השינה שלנו ואת עור הפנים שלנו. 

(כאן להכניס תמונה של יוני נחושת נספגים בעור)

הנחושת היא רכיב חיוני עבור גופנו בעלת 2 תכונות עיקריות: 
1. תכונות אנטי מקרוביאליות (הורגת חיידקים, פטריות, וירוסים וקרדית אבק).

2. נחושת היא מינרל חיוני לגוף התומך גם במערכת העור ומחדשים חלבונים כגון קולגן ואלסטין החשובים בייצור שכבות עור ובשיפור 
נראות העור נחושת הייתה בשימוש האנושות משחר ההיסטוריה הן לטיפולים בעור והן כחומר אנטי מקרובי אלי. החדשנות של קופרון 

והפטנטים של החברה הם לגבי הכנסת הנחושת למגוון רחב מאד של חומרים.

מפרט טכני:
• גודל - x 66 51 ס"מ

• איכות - ספירת 249 חוטים, לא מגרה
• טכנולוגיה וצבע שהוכחו כמחזיקים מעמד מעל 100 שטיפות

Cupron 100% פוליאסטר תחמוצת נחושת •

הוראות טיפול:
• שטיפת מכונה, נמוכה לייבוש במייבש

• אין להשתמש במרכך כביסה או בחומר ניקוי כביסה
• מכיל תרכובות סיליקון

ניסויים קוסמטיים קליניים
ארבעה מחקרים עצמאיים כפולי סמיות מבוקרי פלצבו הראו שיפור מובהק 

סטטיסטית במראה העור והפחתה בקמטים ובקמטוטים בתוך 4 שבועות.
אמצעי המדידה החדישים הציגו ירידה ממוצעת של 10% במראה הקמטים 

כאשר ישנו על ציפית הקוסמטיקה הנחושת, ואילו בקבוצת הביקורת לא
חל שינוי.

שימו לב התוצאות האישיות עשויות להשתנות.

"המטופלים שלי מגיעים אלי לקבלת ייעוץ לגבי מוצרים חדשים המציעים אפשרויות לא פולשניות להצערת מראה העור על ידי כך שהוא נראה מוצק יותר, קורן וצעיר יותר - תוך שמירה על עלויות נמוכות.
אני יכולה לומר בכנות שטכנולוגיית Cupron® המושרה בנחושת היא מהפכנית באמת ועומדת בהבטחתה לחדש את מראה העור בצורה יעילה במהלך השינה."

ד"ר יעל חלאס, מנתחת פנים פלסטית ושחזור פנים בעלת הסמכת מועצה, היושבת בעיר ניו יורק.


