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ŠNEK TAJEMSTVÍ

Všechny výrobky v ?ádku jsou bez paraben?, minerální olej nebo vazelina. V?n? je bez
alergen?, vyžadující prohlášení a niklu testoval formuli.

ŠNEK tajemství ?isté ple?ový toner 2 v 1 ?istící mléko a tonikum na šne?í sliz
Impozantní emulze pro ?išt?ní k?že, kv?li jeho velmi lehký a krémové textury na
fyziologické pH. Bohatý na cenné látky šnek sekrece filtrován (šnek), mandlový olej a
avokádový olej, je vhodný pro všechny typy pleti.
Použití: aplikovat na suchou k?ži od ?ela, p?es obli?ej, dekolt a krk.
Odstra?te p?ebyte?né houby nebo bavlny namo?enou v horké vody zvodn?.
balení: láhev 200 ml.

ŠNEK tajemství sérum sérum na šne?í sliz
M?kký gel s fluidní textura a sv?tlo díky vysokým obsahem cenné p?írodní aktivní látky
jako nap?íklad: šnek sekreci filtrován (šnek) a buk kmenové bu?ky prost?ednictvím svých
antioxida?ních, hydrataci a toniza?ní vlastnosti.
Použití: naneste malé množství produktu s lehké kruhové masáž trvá na o?i a rty a pak
p?ejít na zbytku obli?eje, krku a dekoltu. Opakujte ráno a ve?er na pokožku vy?ist?te a
osušte.
balení: láhev 15 a 30 ml.

ŠNEK tajemství maska Obli?ejová maska v šne?í krém
M?kké Krémová maska bohatá na vzácné ú?inné látky v?etn? šnek sekrece filtrován
(šnek) s uklid?ující, hydrataci, antioxida?ní, zpevn?ní a antiwrinkle, m?sí?ek a Aloe, známý
pro jejich uklid?ující a uklid?ující vlastnosti, kaolin a Glycyrrhetinic kyseliny s vysokým
zesv?tlení, uklid?ující a ?išt?ní.
návod k použití: naneste bohatou vrstvu na obli?eji, krku a dekoltu.
Nechte na 15 až 25 minut od vyjmete pomocí houby nebo bavlny namo?enou v horké
vod? zvodn? p?ebytek produktu.
balení: 250 ml zkumavky.

Krém na obli?ej šnek tajemství CREAM šne?í sliz
Kosmetické s vysokým procentem šnek sekrece filtrovaných (šnek), který kv?li studené
zpracování zachovává výjime?né vlastnosti obsahuje. Jeho vzorec a metoda zpracování
?iní tento krém unikátní a nádherné, který je široce používán pro boj, prevenci a uklidn?ní
efektn?, ?etné nedokonalosti obli?eje a t?la.
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Použití: aplikovat ráno a ve?er na ?istou, suchou k?ži bezprost?edn? po absorpci v séru.
balení: 150/30 ml zkumavky.

ŠNEK hyaluronové Gelová maska na MASKU tajemství JALURONIC šne?í sliz
Tato maska p?ichází v podob? závoj v TNT, vysoce hydrofilní, v kontejnerech monodose.
Tkanina je namo?ený v m?kké gelové šne?í sliz a glyceric extrakt z ženšenu. Ú?inek této
masky zlepšuje ple? obli?eje a krku, v?etn? kontury o?í a rt?.
Použití: aplikovat tká? zp?sobuje to dodržovat dokonale ple? obli?eje a krku provedením
vhodné okluze techniky. Nechte na 20 až 30 minut. Odstra?te masku a Pat až do úplné
absorpce ú?inné látky.
balení: jedné dávce sá?cích.
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