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BENEXERE
en ny skønhed oplevelse

BENEXERE
4 produkter i stand til at hurtig handling 'sart' behagelig og effektiv at kosmetolog bruger
men samtidig kan foreslå til egenomsorg derhjemme.

64V-FACE creme BIOSPHERIX 9 x HYALURONSYRE FYLDSTOF
anti-alder 'fugtgivende handling fyldstof'
Specielt velegnet til øjne og læber. Blød naturlig creme beriget med ædle lavmolekylære
hyaluronsyre og en innovative patenterede "tværbunden hyaluronsyre molekyle af
bioteknologisk oprindelse' til fyldstof effekt. Biosfærer af hyaluronsyre 9 x 'på grund af
deres lavmolekylære' fastholde vand og kraftigt stigning epidermal hydrering
gennemtrængende i rynke og stiger til 9 gange deres volumen "at tilskynde til påfyldning af
huden furer og højnelse af rynke. Produktet har en vigtig rynke og fugtgivende handling
med øjeblikkelig sansning.
pakning: 50 ml creme.

65V-the FACE CREAM sneglen slim
anti-alder aktion 'regenerating "omstrukturering" tensor' nærende fugtgivende
effekt
Denne rig creme med en blød tekstur og flygtige 'på grund af det høje indhold af sneglen
slim er godt 50% ' består af kollagen elastin glykolsyre og vitaminer er allantoin ' '; Rynke
'fodring' spiller en regenerere og rense huden væv. Giver huden tone "elasticitet" blødhed
og udstråling.
pakning: 50 ml creme.

65V-KONCENTRERET SERUM ANSIGT RELAXIS-BOTOLIKE
anti-alder aktion opstrammende handling løft 'dovne' rynker
Effektiv straks. Blød gel rig på naturlige aktive ingredienser, der handler om forebyggelse
og reduktion af rynker ved at begunstige en lempelse af epidermis. Det behandlede
område slapper tilbagevendende skønhed og harmoni til ansigt. Store som en base
makeup. At intensivere og forlænge effekten af behandling ' matcher Relaxis Valle fløde.
pakke: serum 30 ml.
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66v-RELAXIS ansigt fløde-BOTOLIKE
anti-alder aktion opstrammende handling løfte rynke smoothing ' er
Blød creme rig på naturlige aktive ingredienser, der handler om forebyggelse og reduktion
af rynker ved at fremme epidermal muskler afslapning. Det behandlede område slapper
tilbagevendende skønhed og harmoni til ansigt. For en umiddelbar match med cremet
serum Relaxis-Botolike 66V.
pakning: 50 ml creme.
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