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MELCUL SECRET?

Toate produsele din linia sunt f?r? parabeni, uleiuri minerale sau vaselina. Parfumul este
lipsit de alergeni care necesit? declara?ie ?i nichel testat formula.

MELCUL secret? curat 2 în 1 facial toner curatare lapte ?i TONIC melcul mâzg?
Emulsie formidabil pentru cur??area pielii, din cauza sale textura foarte u?oar? ?i
cremoase la pH-ul fiziologic. Bogat in ingrediente valoroase melcul secre?ia filtrat (melc),
ulei de migdale dulci ?i ulei de Avocado, este potrivit pentru toate tipurile de piele.
Cum s? utiliza?i: se aplic? pe pielea uscata la frunte, prin fata, gatul si decolteul.
Îndep?rta?i excesul cu bure?i sau bumbac umezit in apa calda acviferelor.
de ambalare: sticla de 200 ml.

MELCUL secret? ser ser la melc mâzg?
Moale gel cu o textur? fluid? ?i u?oar? datorit? con?inutul ridicat de sale valoroase
ingrediente active naturale cum ar fi: secretia de melc filtrata (melcul) si fag celule stem
prin intermediul lor antioxidant, de hidratare si tonifiere propriet??i.
Cum s? utiliza?i: se aplica o cantitate mica de produs cu un masaj usor circular insistând
pe ochi ?i buze ?i apoi trece la restul de fata, gatul si decolteul. Repeta?i diminea?a ?i
seara pe pielea curat? ?i uscat? complet.
de ambalare: sticla de 15 si 30 ml.

MELCUL secret? masca fata masca în crema de melc
Masca moale crema bogat? în ingrediente active pretioase, inclusiv secretia de melc
filtrata (melcul) cu calmant, hidratant, antioxidant, fermitate si antirid, galbenele si Aloe
cunoscute pentru propriet??ile lor calmant ?i lini?titor, caolin ?i Glycyrrhetinic acid cu mare
iluminat, lini?titor ?i de cur??are.
instruc?iuni de utilizare: se aplica un strat generos pe fata, gatul si decolteul.
Las? pe timp de 15-25 minute la eliminare apoi cu bure?i sau bumbac umezit în apa calda
acviferelor excesul de produs.
ambalare: tub de 250 ml.

CREMA de SECRET MELC melc mâzg? crem?
Cosmetice cu un procent ridicat de secretie de melc filtrata (melci), care, din cauza rece
prelucrare p?streaz? propriet??i excep?ionale con?ine. Formula ?i metoda de prelucrare
face aceasta crema un unic ?i minunat, care este utilizat pe scar? larg? pentru a combate,
preveni ?i calma pentru a mare efect, numeroase imperfec?iunile fe?ei ?i a corpului.
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Cum s? utiliza?i: aplica dimineata si seara curat, uscat pielea imediat dup? absorb?ie
ser.
ambalare: tub de 150/30 ml.

MELCUL hialuronic Gel masca pentru a masca SECRET JALURONIC melc mâzg?
Aceasta masca vine sub form? de voal în TNT, foarte hidrofil, în recipiente de monodose.
Tesatura este îmbibat? într-un gel moale plin de melc mâzg? ?i glyceric Extract de
Ginseng. Efectul de aceast? masc? imbunatateste pielea de pe fata si gat, inclusiv contur
ochi si buze.
Cum s? utiliza?i: aplic? tesutul f?cându-l s? adere perfect la pielea de pe fata si gat prin
tehnicile adecvate ocluzie. Las? pe timp de 20-30 minute. Îndep?rta?i masca si Pat pân?
la absorb?ia complet? de ingrediente active.
de ambalare: plicuri doz? unic?.
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