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BENEXERE PELL
Sense Parabens, oli mineral, PEG, silicones, artificials

SKIN-alta-equipament Institut sense Parabens, oli mineral, PEG, silicones, artificials
Innovador equipament dissenyat per resoldre els problemes de:
• FA MALBÉ LA PELL;
• PELL SOTMESA A TRACTAMENTS INVASORES;
• EXPOSICIÓ EXCESSIVA AL SOL, FINS I TOT PER LA PELL VERMELLA;
• PELL AMB CICATRIUS;
• PELL DANYADA PER CONTAMINACIÓ;
• PELL DESHIDRATADA I SENSIBLE.

72 v-enzim PELANT amb proteasa i alantoïna
Màscara de pell de gel que té un importants regenerar l'epidermis. Ajuda a reduir taques,
per preparar millor la pell tractaments cosmètics i li dóna lluminositat immediata.
embalatge: ampolla de 30 ml.

73v-revitalitzant concentrat amb gel de àloe vera, bava de cargol, creu vinculat
l'àcid hialurònic, extracte de Baia de Saüc
Especial polivalent combinant una piscina d'ingredients naturals curosament seleccionats
per regenerar l'epidermis donant la elasticitat i lluminositat. Un efecte revitalitzant
immediat, contrasta els fenòmens de la sensació i l'enrogiment en el procés de curació de
la pell danyada.
embalatge: ampolla de 20 ml.

74v-CALMANT i restaurador sèrum amb bava de cargol, l'ADN de sodi, aloe vera gel
i argan olis i llentiscle
Calmant sèrum amb una alta concentració d'ingredients naturals específics que actuen
essencial calmant i reparadora. Contribueix a corregir imperfeccions de la pell. Unifica el
to de la pell, augmenta la brillantor i torna a to, elasticitat i hidratació.
embalatge: ampolla de 20 ml.

75v-REFRESCANT GEL màscara regenerant amb bava de cargol, gel de àloe vera
creu vinculat l'àcid hialurònic
Refrescant i calmant gel amb ingredients funcionals de regeneració i calmant, dóna relleu
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i comoditat a l'epidermis. Ajuda a restaurar l'equilibri natural de la pell de la pell danyada
de reparació d'automòbils. Fórmula de gel sense Parabens, PEG, olminerali, silicones,
colors artificials.
embalatge: tub 100ml.

76v protectors crema hidratant amb bava de cargol, sodi ADN, gel de àloe vera,
creuar l'àcid hialurònic enllaçat, extreure petroli de llentiscles i Saüc
Fórmula preciós, enriquida amb emolient, alimentaris amb components de molt
profundament en fins i tot les pells més exigents. Aquesta crema és calmant, protectora,
hidratant i nutritiu; protegeix contra els raigs UV per retardar el fotoenvelliment de pell, no
és greixosa i absorbeix ràpidament, donant una sensació de suavitat prolongat.
embalatge: ampolla de 15 ml.

Kit de SKIN-alta-Inici
Innovador equipament dissenyat per multiplicar l'eficàcia del tractament realitzat a
l'Institut.

77v protectors crema hidratant
Fórmula preciós, enriquida amb emolient, components nutritius de pell extremadament
exigent obres.
embalatge: ampolla de 50 ml.

78v-revitalitzant concentrat
Especial polivalent combinant una piscina d'ingredients naturals curosament seleccionats
per regenerar l'epidermis donant la elasticitat i lluminositat.
embalatge: ampolla de 15 ml.
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