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SKIN DEEP-kit Institut ingen parabener, mineralsk olie, PIND, silikone, kunstige
Innovative kit designet til at løse problemer:
• BESKADIGET HUD;
• HUDEN, DER UNDERGIK INVASIVE BEHANDLINGER;
• OVERDREVEN UDSÆTTELSE FOR SOLEN, SELV AF RØD HUD;
• HUDEN MED AR;
• HUDEN BESKADIGET AF FORURENING;
• DEHYDRERET OG FØLSOM HUD.

72 v-ENZYM PEELING med protease og allantoin
Gel peeling maske, som har en vigtig regenererende epidermis. Hjælper med at reducere
pletter, for at bedre forberede kosmetiske behandlinger huden og giver øjeblikkelig
udstråling.
emballage: flaske på 30 ml.

73v-genoplive koncentrat med aloe vera gel, sneglen slim, cross knyttet
hyaluronsyre, hyldebær ekstrakt
Særlige multipurpose komplekset kombinerer en pulje af omhyggeligt udvalgte naturlige
ingredienser for regenererende epidermis giver huden elasticitet og udstråling. En
øjeblikkelig revitaliserende virkning, kontraster fænomener som sensation og rødme i
helingsprocessen af beskadiget hud.
emballage: flaske 20 ml.

74-beroligende og oplivende SERUM med sneglen slim, natrium DNA, aloe vera gel
og argan olie og mastiks
Beroligende serum med en høj koncentration af særlige naturlige ingredienser, der udfører
væsentlige beroligende og genoprettende. Bidrager til at korrigere huden mangler.
Udligner hudfarve, øger lysstyrken og returnerer tonen, elasticitet og hydrering.
emballage: flaske 20 ml.

75V-FORFRISKENDE GEL MASKE regenererende med sneglen slim, aloe vera gel,
cross knyttet hyaluronsyre
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Forfriskende og beroligende gel med funktionelle ingredienser fra regenererende og
beroligende, giver lettelse og komfort til epidermis. Hjælper med at genoprette den
naturlige balance i huden huden beskadiget i auto reparation. Gel formel uden parabener,
PIND, olminerali, silikoner, kunstige farver.
emballage: 100 ml tube.

76v-beskyttende creme fugtighedscreme med sneglen slim, natrium DNA, aloe vera
gel, krydse sammenkædede hyaluronsyre, olie af mastiks træer og hyldebær
ekstrakt
Dyrebare formel, beriget med blødgørende, nærende komponenter meget dybt ind i selv
de mest krævende skind. Denne creme er beroligende, beskyttende, fugtgivende og
nærende; beskytter mod UV-stråler ved at forsinke hud photoaging, ikke fedtet og
absorberer hurtigt, giver en langvarig følelsen af blødhed.
emballage: flaske 15 ml.

SKIN DEEP-home kit
Innovative kit designet til at formere sig effektiviteten af behandlingen udføres på
instituttet.

77v-beskyttende creme-FUGTGIVENDE
Dyrebare formel, beriget med blødgørende, huden nærende komponenter ekstremt
krævende værker.
emballage: flaske på 50 ml.

78v-REVITALISERENDE koncentrat
Særlige multipurpose komplekset kombinerer en pulje af omhyggeligt udvalgte naturlige
ingredienser for regenererende epidermis giver huden elasticitet og udstråling.
emballage: flaske 15 ml.
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