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SNEGLEN HEMMELIGHED

Alle produkter i linje er ingen parabener, mineralsk olie eller vaseline. Duften er fri for
allergener der kræver erklæring og nikkel testet formel.

SNEGLEN SECRET ren 2 i 1 ansigtsbehandling toner udrensning mælk og TONIC til
sneglen slim
Formidable emulsion til udrensning af huden, på grund af dens meget let og cremet
konsistens ved fysiologisk pH. Rige på værdifulde ingredienser sneglen sekretion filtreret
(snegl), sød mandelolie og Avocado olie, det er velegnet til alle hudtyper.
Hvordan man bruger: anvendelse på tør hud fra pande, gennem ansigt, hals og bryst.
Fjern overskydende med svampe eller bomuld fugtet i varmt vand grundvandsmagasiner.
emballage: flaske med 200 ml.

SNEGLEN SECRET SERUM serum til sneglen slim
Blød gel med en flydende konsistens og lys takket være det høje indhold af sin værdifulde
naturlige aktive ingredienser som: sneglen sekretion filtreret (snegl) og bøg stamceller
gennem deres antioxidant, fugtgivende og toning egenskaber.
Hvordan man bruger: Påfør en lille mængde af produktet med en let cirkulær massage
insistere på øjne og læber og derefter gå videre til resten af ansigt, hals og bryst. Gentag
formiddag og aften på huden ren og tør grundigt.
emballage: flaske af 15 og 30 ml.

SNEGLEN SECRET MASKE ansigtsmaske i sneglen fløde
Blød creme maske rige i dyrebare aktive ingredienser herunder sneglen sekretion filtreret
(sneglen) med beroligende, fugtgivende, antioxidant, opstrammende og antiwrinkle,
Calendula og Aloe kendt for deres beroligende og beroligende egenskaber, kaolin og
glycyrrhetinsyre syre med stor lettelse, beroligende og udrensning.
retninger for brug: Påfør en generøs lag på ansigt, hals og bryst.
Lad sidde i 15-25 minutter fra derefter Fjern med svampe eller bomuld fugtet i varmt vand
grundvandsmagasiner overskydende produkt.
emballage: 250 ml tube.

SNEGLEN SECRET fløde sneglen Slim ansigtscreme
Kosmetiske med en høj procentdel af sneglen sekretion filtreret (snegl), der på grund af
kolde behandling bevarer de ekstraordinære egenskaber det indeholder. Dens formel og
forarbejdningsmetode gør denne creme en enestående og vidunderlige, som er meget
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udbredt at bekæmpe, forebygge og lindre med stor effekt, talrige skønhedsfejl i ansigtet og
kroppen.
Hvordan man bruger: anvende morgen og aften til ren, tør hud umiddelbart efter
absorberende serum.
emballage: 150/30 ml tube.

SNEGLEN hyaluronsyre Gel maske for MASKE SECRET JALURONIC sneglen slim
Denne maske kommer i form af slør i TNT, stærkt hydrofilt, i monodose beholdere. Stoffet
er dyppet i en blød gel fuld af sneglen slim og glyceric uddrag af Ginseng. Effekten af
denne maske forbedrer hud i ansigt og hals, herunder øjen- og læbe kontur.
Hvordan man bruger: anvende væv forårsager det at overholde perfekt hud i ansigtet og
på halsen ved at gøre passende okklusion teknikker. Lad sidde i 20 til 30 minutter
fra. Fjerne maske og Pat indtil fuldstændig absorption af de aktive ingredienser.
emballage: enkelt-dosis poser.
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