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BENEXERE
nová zkušenost krásy

BENEXERE
4 produkty schopné rychlé jednání "delikátní" p?íjemné a efektivní že kosmeti?ka používá
but ve stejnou dobu m?že navrhnout pro sebeobsluhu doma.

64V-FACE CREAM BIOSPHERIX 9 x hyaluronové výpln?
Anti-Age 'hydrata?ní akce výpl?"
Vhodné zejména pro o?i a rty. M?kké p?írodní krém obohacený drahocenné
nízkomolekulární kyselina hyaluronová a inovativní patentované "p?ek?ížené molekuly
kyseliny hyaluronové biotechnologických p?vodu" do plnicího ú?inku. Biosféry kyseliny
hyaluronové 9 x "kv?li jejich nízké molekulární hmotnosti" zadržování vody a výrazn?
zvýšení epidermální hydrataci vnikli do vrásek a zvyšuje jejich objem 9 x ' podporovat
pln?ní kožní rýhy a zvyšování vrásky. Výrobek má d?ležité proti vráskám a hydrata?ní
ú?inek s bezprost?ední smyslové vnímání.
balení: 50 ml smetany.

65V-the FACE CREAM šne?í sliz
Anti-Age akce "regenerace"restrukturalizace"tenzor" výživná hydrata?ní ú?inek
Tento bohatý krém s m?kkou texturou a mizící "vzhledem k vysokému obsahu šne?í sliz je
dob?e 50 %" sestává z kolagenu elastin glycolic kyseliny a vitamíny je allantoin, ' "; Proti
vráskám "krmení" hraje regeneraci a ?išt?ní kožní tkán?. Poskytuje k?ži tón "pružnosti"
m?kkost a lesk.
balení: 50 ml smetany.

65V KONCENTROVANÉ SÉRUM TVÁ? RELAXIS-BOTOLIKE
Anti-Age akce zpevn?ní zvedání "líný" vrásky
S okamžitou platností. M?kké gelové jsou bohaté na p?írodní aktivní látky, které p?sobí na
prevenci a redukci vrásek tím, že zvýhod?ují relaxa?ní epidermis. Ošet?enou pokožku
uvol?uje vracejícího krásu a harmonii do tvá?e. Ideální jako základní make-up. Chcete-li
zvýšit a prodloužit ú?inky lé?by "odpovídají Relaxis syrovátkové smetany.
balí?ek: sérum 30 ml.

66v RELAXIS FACE CREAM-BOTOLIKE
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Anti-Age akce zpevn?ní zvedání, vyhlazování vrásek "je
Jemný krém bohatý na p?írodní aktivní látky, které p?sobí na prevenci a redukci vrásek
podporou epidermální svalstva. Ošet?enou pokožku uvol?uje vracejícího krásu a harmonii
do tvá?e. Pro bezprost?ední slad?ní krémové sérum Relaxis-Botolike 66V.
balení: 50 ml smetany.
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