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BENEXERE
een nieuwe ervaring van de schoonheid

BENEXERE
4 producten snelle actie 'delicaat' prettige en effectieve staat dat de
schoonheidsspecialiste gebruik maar op hetzelfde moment voor zelfzorg thuis voorstellen
kunnen.

64V-FACE CRÈME BIOSPHERIX 9 x HYALURONIC VULLER
Anti-Age 'hydraterende actie vuller'
Bijzonder geschikt voor ogen en lippen. Zachte natuurlijke crème verrijkt met kostbare
laag molecuulgewicht hyaluronzuur en een innovatieve gepatenteerde 'kruiselings
gekoppelde hyaluronzuur molecule van biotechnologische oorsprong' vuller daartoe. Het
wereldnatuurerfgoed van hyaluronzuur 9 x 'als gevolg van hun lage moleculaire gewicht'
behouden water en sterk verhoging epidermale hydratatie is indringend in rimpel en
verhogen tot 9 keer hun volume ' ter bevordering van het vullen van huid furrows en het
verhogen van de rimpel. Het product heeft een belangrijke rimpel en hydraterende actie
met onmiddellijke zintuiglijke waarneming.
verpakking: 50 ml crème.

65V-de FACE CREAM SNAIL SLIME
Anti-Age actie 'regeneratie 'herstructurering' tensor' voedend hydraterend effect
Deze rijke crème met een zachte textuur en vluchtig 'vanwege het hoge gehalte van slak
slijm is ook 50% ' bestaat uit collageen elastine glycolzuur en vitaminen is allantoïne ' ';
Rimpel 'voeden' speelt een regenereren en zuiveren van het huidweefsel. Geeft de huid
Toon "elasticiteit" zachtheid en uitstraling.
verpakking: 50 ml crème.

65V-GECONCENTREERDE SERUM GEZICHT RELAXIS-BOTOLIKE
Anti-Age actie verstevigende actie opheffing van 'lui' rimpels
Onmiddellijk van kracht. Zachte gel rijk aan natuurlijke actieve ingrediënten die op de
preventie en vermindering van rimpels inwerken door begunstiging van de versoepeling
van de epidermis. Het behandelde gebied ontspant terugkerende schoonheid en harmonie
aan het gezicht. Groot als een basis make-up. Verlengen van de effecten van behandeling
te intensiveren ' overeenkomen met Relaxis Wei crème.
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pakket: serum 30 ml.

66v-RELAXIS gezicht CRÈME-BOTOLIKE
Anti-Age actie verstevigende actie opheffing rimpel vloeiend maken ' is
Zachte crème rijk aan natuurlijke actieve ingrediënten die op de preventie en vermindering
van rimpels inwerken door het bevorderen van epidermale spieren ontspanning. Het
behandelde gebied ontspant terugkerende schoonheid en harmonie aan het gezicht. Voor
een onmiddellijke match met romige serum Relaxis-Botolike 66V.
verpakking: 50 ml crème.
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