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BENEXERE B? PH?

Thi?t k? ??c bi?t cho m?t ?i?u tr? ??y ?? ch?ng lão hóa dành cho m?i khách hàng.

HUY?T THANH
ch?ng-aging-kích ho?t
K?t c?u nh? nhanh chóng h?p th? huy?t thanh và các lo?i kem d??ng ?m. Vi?c b? sung
hoàn h?o cho ?i?u tr? ??y ?? và ch?ng lão hóa kem ???c nh?m m?c tiêu ' c?ng có th? ???c
s? d?ng nh? là m?t s?n ph?m duy nh?t, ??c bi?t là trong nh?ng tháng mùa hè. ???c tài tr?
b?i m?t h? b?i c?a kích ho?t và b?o v? các thành ph?n c?a da ma tr?n là m?t ??ng minh có
giá tr? trong cu?c chi?n ch?ng lão hóa da.
bao bì: chai 30 ml.

KEM
ch?ng lão hóa day
Kem v?i k?t c?u phong phú và tho?i mái nh? hi?u ?ng tightening ' ??u d?u hi?u c?a s? lão
hóa ??c tr?ng c?a da tr??ng thành và ?i?u tr? ch?ng lão hóa cho phép. Nuôi d??ng và
hydrat c?a da c?ng và giai ?i?u ?? cung c?p cho ?? sáng c?a nó.
container: jar c?a 50 và 100 ml ?ng.

EYE CONTOUR GEL
ch?ng lão hóa
T??i và ánh sáng gel cho c?u tr? ngay l?p t?c cho vùng m?t. Toning và "nâng" là ?i?n hình
c?a các ch?c n?ng ph?c t?p làm vi?c ' tr? v? giao di?n m?i ?? sáng và ?? t??i.
thùng ch?a: 15 ml ?ng.

M?T N?
ch?ng lão hóa
B?t m?t n? Functionalized v?i m?t h? b?i c?a các thành ph?n v?i m?t m?nh m? hydrating
??i m?i và ti?p thêm sinh l?c '. Hai s?n ph?m ampoule và m?t n? ???c s? d?ng k?t h?p m?t
?i?u tr? toàn di?n và có hi?u qu? ch?ng l?i các d?u hi?u lão hóa.
container: 25 ml li?u duy nh?t túi.

T?P TRUNG
ch?ng lão hóa
Ch?t l?ng t?p trung nâng hi?u qu? là phù h?p cho da ???c ?ánh d?u b?i th?i gian ' tích c?c
làm gi?m ?? sâu c?a n?p nh?n trên khuôn m?t và c? là decontraendo bi?u bì c? t? nhiên.
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container: 8 l? 2 ml.
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