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RAHASIA SIPUT

Semua produk dalam garis yang ada Parabens, minyak mineral, atau petroleum jelly.
Aroma bebas dari alergen yang memerlukan formula Deklarasi dan nikel diuji.

BEKICOT bersih rahasia 2 in 1 toner wajah pembersihan susu dan TONIK untuk
lendir siput
Emulsi tangguh untuk membersihkan kulit, karena tekstur yang sangat ringan dan lembut
pada fisiologis pH. Kaya bahan berharga siput sekresi disaring (siput), minyak almond
manis dan minyak Alpukat, sangat cocok untuk semua jenis kulit.
Bagaimana menggunakan: menerapkan pada kulit kering dari dahi, melalui wajah, leher
dan Decollete.
Hapus kelebihan dengan spons atau kapas yang dibasahi dalam akuifer air panas.
Kemasan: botol 200 ml.

BEKICOT rahasia SERUM serum untuk lendir siput
Soft gel dengan tekstur cairan dan cahaya berkat tingginya kandungan bahan aktif alami
berharga seperti: siput sekresi disaring (siput) dan beech sel induk melalui mereka
antioksidan, hydrating dan toning properti.
Bagaimana menggunakan: menerapkan sejumlah kecil dari produk dengan pijatan
ringan melingkar bersikeras pada mata dan bibir dan kemudian pindah ke seluruh wajah,
leher dan Decollete. Ulangi pagi dan malam pada kulit bersih dan benar-benar kering.
Kemasan: botol 15 dan 30 ml.

Masker wajah TOPENG rahasia SIPUT siput krim
Lembut masker krim yang kaya dengan bahan aktif yang berharga termasuk siput sekresi
disaring (siput) dengan menenangkan, hydrating, antioksidan, mengencangkan dan
antiwrinkle, Calendula dan Aloe yang dikenal karena sifat mereka menenangkan dan
menenangkan, kaolin dan asam Glycyrrhetinic dengan tinggi pemutih, menenangkan dan
pembersihan.
petunjuk untuk menggunakan: Oleskan lapisan murah hati pada wajah, leher dan
Decollete.
Biarkan selama 15 sampai 25 menit dari kemudian Hapus dengan spons atau kapas yang
dibasahi air panas akuifer kelebihan produk.
Kemasan: 250 ml tabung.

Krim wajah krim rahasia SIPUT siput lendir
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Kosmetik dengan persentase yang tinggi dari siput sekresi disaring (siput) itu karena
pengolahan dingin mempertahankan sifat yang luar biasa ini berisi. Formula dan metode
pengolahan yang membuat krim ini yang unik dan indah, yang secara luas digunakan
untuk memerangi, mencegah dan menenangkan untuk efek yang besar, banyak
ketidaksempurnaan pada wajah dan tubuh.
Bagaimana menggunakan: menerapkan pagi dan sore hari untuk kulit yang bersih,
kering segera setelah menyerap serum.
Kemasan: 150/30 ml tabung.

BEKICOT Hyaluronic Gel masker untuk masker rahasia JALURONIC siput lendir
Topeng ini datang dalam bentuk kerudung di TNT, sangat hidrofil, dalam wadah
monodose. Kain ini adalah direndam dalam gel lembut penuh siput lendir dan ekstrak
glyceric Ginseng. Efek dari topeng ini meningkatkan kulit wajah dan leher, termasuk
kontur mata dan bibir.
Bagaimana menggunakan: menerapkan jaringan yang menyebabkan itu untuk
sempurna mematuhi kulit wajah dan leher dengan melakukan teknik oklusi sesuai. Biarkan
selama 20 sampai 30 menit dari. Menghapus masker dan Pat sampai penyerapan bahan
aktif yang lengkap.
Kemasan: dosis tunggal sachet.
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