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SLIMÁK TAJOMSTVO

Všetky výrobky v línii sú bez parabénov, minerálne oleje alebo vazelína. Vô?a je bez
alergénov, na ktoré sa vyžaduje deklarácia a nikel testovaný vzorec.

SLIMÁK tajomstvo ?isté 2 v 1 ple?ový toner ?istiace mlieko a tonikum na slimák sliz
Impozantný emulzia na ?istenie kože, kvôli jeho ve?mi ?ahké a krémové textúry na
fyziologické pH. Bohatý na cenné ingrediencie slimák sekrécie filtrované (slimák), olej zo
sladkých mandlí a avokádovým olejom, je vhodný pre všetky typy pleti.
Ako používa?: platia na suchú pokožku od ?ela, cez tvár, krk a dekolt.
Odstrá?te prebytok sa huby alebo bavlna navlh?enou v teplej vody zvodnené vrstvy.
balenia: f?aša 200 ml.

SLIMÁK tajomstvo SÉRUM sérum slimák sliz
Soft gél s tekutiny textúra a ?ahké v?aka vysokému obsahu jeho cenné prírodné aktívne
zložky ako: slimák sekrécie filtrované (slimák) a buk kme?ových buniek pomocou ich
antioxida?né, hydrata?né a tonizujúci vlastnosti.
Ako používa?: Naneste malé množstvo prípravku s svetlo kruhové masáž trvá na o?i a
pery a potom sa presunú? na zvyšok tváre, krk a dekolt. Opakujte ráno a ve?er na ple?
?istí a dôkladne vysušte.
balenia: f?aša 15 a 30 ml.

SLIMÁK tajomstvo MASKA maska šne?í krém
Mäkký krém maska bohaté na drahé látky vrátane slimák sekrécie filtrované (slimák) s
uk?ud?ujúce, hydrata?né, antioxidant, spevnenie a antiwrinkle, nechtíka a Aloe, známe
pre svoje upokojujúce a upokojujúce vlastnosti, kaolín a Glycyrrhetinic kyseliny vysokej
zosvetlenie, uk?ud?ujúce a ?istiace.
návod na použitie: naneste ve?korysé vrstvu na tvár, krk a dekolt.
Necha? na 15 až 25 minút od potom odstráni? huby alebo bavlna navlh?enou v horúcej
vode zvodnené vrstvy nadmerné množstvo výrobku.
balenie: 250 ml skúmavky.

TAJOMSTVO krém SLIMÁK slimák sliz tvár krém
Kozmetická s vysokým percentom slimák sekrécie filtrované (slimák), ktorý kvôli studena
zachováva výnimo?né vlastnosti obsahuje. Jeho vzorec a metóda spracovania je tento
krém, unikátne a nádherné, ktorý je široko používaný na boj, prevenciu a upokojenie na
ve?ký efekt, po?etné nedokonalosti na tvár a telo.
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Ako používa?: Aplikujte ráno a ve?er na ?istú a suchú pokožku ihne? po absorbuje séra.
balenie: 150/30 ml skúmavky.

SLIMÁK hyaluronovej gél masku na MASKU tajomstvo JALURONIC šnek sliz
Táto maska prichádza v podobe závoj v TNT, vysoko hydrofilné, v monodose kontajnerov.
Tkanina je namo?ený v mäkkej gélovej slimák hlien a kyselina glycerová extrakt ženšenu.
Ú?inok tejto masky zlepšuje ple? tváre a krku, vrátane o?i a pery contour.
Ako používa?: platia tkaniva, prinúti? to, aby sa držalo perfektne kože tváre a krku tým
vhodné oklúzia techniky. Opusti? na 20 až 30 minút od. Odstrá?te masku a Pat až úplné
absorpciu aktívnych zložiek.
balenia: jednorazovom sá?kov.
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