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BENEXERE-PINTANAHKA
Ei parabeeneja, mineraaliöljyä, kiila, silikoneja, keinotekoinen

SKIN SYVÄNMEREN kit nostaa ei parabeeneja, mineraaliöljyä, kiila, silikoneja,
keinotekoinen
Innovatiivinen kit tarkoituksena on ratkaista ongelmat:
• VAURIOITUNUT IHO;
• IHO, JOILLE TEHTIIN INVASIIVISIA HOITOJA;
• LIIALLINEN ALTISTUMINEN SUN, JOPA PUNAINEN IHO;
• IHO ARVET;
• IHON VAHINGOITTUNUT PILAANTUMINEN
• KUIVALLE JA HERKÄLLE IHOLLE.

72 v-ENTSYYMI kuorinta proteaasi ja allantoiinia
Geeli Peel naamio, joka on tärkeää uudistamiseksi orvaskesi. Vähentää virheitä, ihon
paremmin valmistautua kosmeettisia hoitoja ja antaa sille välittömästi radiance.
pakkaus: 30 ml pullo.

73v ELVYTTÄÄ keskittyä aloe vera geeli, etanan Liman, rajat yhdistää
hyaluronihappo, seljanmarja ote
Erityinen monikäyttöinen kompleksi yhdistämällä allas huolella valitut luonnolliset
ainesosat uudistamiseksi orvaskeden, ihon kimmoisuutta ja radiance. Voimaan
välittömästi elvyttää, kontrastit ilmiöitä ja punoitus ihovaurioiden paranemista.
pakkaus: 20 ml pullo.

74v RAUHOITTAVA ja korjaavat SEERUMIN natrium DNA, aloe vera geeli ja argan
öljyä, mastic ja etanan Liman
Rauhoittava seerumi ja keskittynyt tiettyjä luonnollisia ainesosia, jotka tekevät tärkeää
rauhoittava ja korjaavat. Edistää ihon epätäydellisyydet. Tasoittaa ihon sävyä, parantaa
kirkkautta ja palauttaa sävy, kimmoisuutta ja nesteytys.
pakkaus: 20 ml pullo.

75V virkistävä GEELI naamio uudistamiseksi etanan Liman, aloe vera geeli, rajat
yhdistää hyaluronihappo
Virkistävä ja rauhoittava geeli terveysvaikutteisia ainesosia uudistava ja rauhoittava, antaa
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helpotusta ja mukavuutta orvaskesi. Auttaa palauttamaan luonnon tasapainoa
automaattinen korjaus vaurioitunut iho ihoa. Geeli kaava ilman parabeenejä, PEG,
olminerali, Silikonit, keinotekoisia värejä.
pakkaus: 100 ml tuubi.

76v suojaava voide kosteusvoide kanssa etanan Liman, natrium DNA, aloe vera
geeliä, cross linkitetyn hyaluronihappo, mastiksin puita ja seljanmarja ote
Arvokas kaava, rikastettu pehmittävä, ravitseva komponentit erittäin syvälle
vaativimmankin nahat. Tämä voide on rauhoittava, suojaava ja kosteuttava ja ravitseva;
suojaa UV-säteiltä viivyttämällä ihon photoaging ei ole rasvainen ja imeytyy nopeasti,
antaa pitkäaikainen tunnetta pehmeyttä.
pakkaus: 15 ml pullo.

SKIN SYVÄNMEREN kotiin pakki
Innovatiivinen kit, suunniteltu käsittely suoritetaan instituutin tehokkuutta.

77v suojaava voide KOSTEUTTAA
Arvokas kaava, rikastettu pehmittävä, ihon Ravitseva osat vaativaa toimii.
pakkaus: 50 ml pullo.

78v ELVYTTÄÄ keskittyä
Erityinen monikäyttöinen kompleksi yhdistämällä allas huolella valitut luonnolliset
ainesosat uudistamiseksi orvaskeden, ihon kimmoisuutta ja radiance.
pakkaus: 15 ml pullo.
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