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CARGOL SECRET

Tots els productes de la línia són sense Parabens, oli mineral o vaselina. La fragància és
lliure d'al·lèrgens de declaració i níquel provada fórmula d'ocupar.

CARGOL SECRET net tònic facial 2 en 1 neteja de llet i el TÒNIC a la bava de cargol
Emulsió formidable per a la neteja de la pell, per la seva textura molt cremosa i llum a pH
fisiològic. Ric en ingredients valuoses cargol secreció filtrat (cargol), oli d'ametlla i oli
d'alvocat, és apte per a tot tipus de pell.
Com utilitzar: aplicar sobre pell seca del front, cara, coll i décolleté.
Eliminar l'excés amb esponges o cotó humitejat en aqüífers d'aigua calenta.
envasos: ampolla de 200ml.

Sèrum cargol SECRET sèrum a bava de cargol
Suau estabilitzarà amb una textura fluida i llum gràcies a l'alt contingut dels seus
ingredients actius naturals valuosos com: cargol secreció filtrat (cargol) i fagedes cèl lules
a través d'antioxidant, hidratant i tonificació propietats.
Com utilitzar: aplicar una petita quantitat de producte amb un lleuger massatge circular
en els ulls i els llavis i després passar a la resta de la cara, coll i décolleté. Repetir matí i
nit sobre la pell netejar i assecar a fons.
envasos: ampolla de 15 i 30 ml.

Tapaboques cargol SECRET màscara a la crema de cargol
Màscara crema suau riques en principis actius preciosos com la secreció de cargol filtrada
(cargol) amb calmant, hidratant, antioxidant, reafirmant i antiwrinkle, Calèndula i Aloe
conegut per les seves propietats calmants i relaxants, caolí i àcid glicirretínico amb alt
regulable, calmant i neteja.
instruccions d'ús: aplicar una capa generosa en cara, coll i décolleté.
Deixar actuar durant 15 a 25 minuts de llavors treure amb esponges o cotó humitejat en
producte l'excés de aqüífers d'aigua calenta.
embalatge: tub de 250 ml.

Crema de cargol SECRET crema cargol llim facial
Estètica amb un alt percentatge de secreció de cargol filtrada (cargol) que a causa de la
transformació en fred conserva les propietats excepcionals conté. La seva fórmula i el
mètode de tractament fa que aquesta crema un únic i meravellós, que és àmpliament
utilitzat per combatre, prevenir i alleujar amb gran efecte, nombroses imperfeccions de la
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cara i el cos.
Com utilitzar: aplicar matí i nit, a la pell neta i seca immediatament després d'absorbir el
sèrum.
embalatge: tub de 150/30 ml.

Màscara de Gel hialurònic cargol a la bava de cargol màscara SECRET JALURONIC
Aquesta màscara ve en forma de vel de TNT, altament hidrofíliques, en envasos
monodosis. El teixit és amarat en forma de gel suau plena de bava de cargol i glyceric
extracte de Ginseng. L'efecte d'aquesta màscara, millora la pell de la cara i coll, incloent-
hi contorn d'ulls i llavis.
Com utilitzar: aplicar el teixit fent que s'adhereixen perfectament a la pell de la cara i coll
fent les tècniques d'oclusió apropiat. Deixar actuar durant 20-30 minuts. Treure la
màscara i Pat fins a la total absorció dels ingredients actius.
envasos: sobres monodosi.
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