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BENEXERE
uma nova experiência de beleza

BENEXERE
4 produtos capazes de acção rápida 'delicado' agradável e eficaz que os usos esteticista,
mas ao mesmo tempo podem sugerir para o auto-cuidado em casa.

64V-rosto creme BIOSPHERIX 9 x hialurônico FILLER
anti-idade» hidratante ação enchimento'
Especialmente indicadas para olhos e lábios. Suave creme natural enriquecido com ácido
hialurônico de precioso de baixo peso molecular e uma inovadora patenteada 'reticulado
molécula de ácido hialurônico de origem biotecnológica' para efeito de preenchimento. As
biosferas de ácido hialurônico 9 x 'devido ao seu baixo peso molecular' retêm água e
grandemente aumento hidratação epidérmica é penetrar nas rugas e aumento de 9 vezes
o seu volume ' para incentivar o preenchimento dos sulcos da pele e o aumento do
enrugamento. O produto tem um importante enrugamento e ação hidratante com
percepção sensorial imediata.
embalagem: 50 ml de creme.

65v-o rosto creme de caracol SLIME
acção anti-idade 'regeneração 'reestruturação' tensor' nutritivo hidratante efeito
Este creme rico com uma textura macia e evanescente 'devido ao alto teor de gênero lodo
é bem 50% ' consiste em colágeno elastina o ácido glicólico e vitaminas é Alantoína ' ';
Rugas 'alimentação' joga um regenerador e purificando o tecido da pele. Dá a suavidade
de 'elasticidade' de Tom de pele e o brilho.
embalagem: 50 ml de creme.

SORO CONCENTRADO 65V FACE RELAXIS-BOTOLIKE
ação anti-idade firmeza ação levantamento 'preguiçosas' rugas'
Com efeito imediato. Gel macio rico em princípios activos naturais que agem sobre a
prevenção e redução de rugas, favorecendo o relaxamento da epiderme. A área tratada
relaxa retornando beleza e harmonia ao rosto. Grande como uma maquiagem base. Para
intensificar e prolongar os efeitos do tratamento ' corresponder Relaxis soro de leite
creme.
pacote: soro 30ml.
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CREME de rosto 66v-RELAXIS-BOTOLIKE
ação anti-idade firmeza levantamento suavização de rugas de ação ' é
Suave creme rico em ingredientes ativos naturais que atuam sobre a prevenção e
redução de rugas, promovendo o relaxamento de músculos epidérmico. A área tratada
relaxa retornando beleza e harmonia ao rosto. Para uma correspondência imediata com
soro cremoso Relaxis-Botolike 66V.
embalagem: 50 ml de creme.
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