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RAUHOITTAVA PUHDISTUSMAITO
Kevyt emulsio, joka varovasti poistaa meikki ja epäpuhtaudet sekä palauttaa tuoreuden ja
kirkkauden edessä. Sopii kaikille ihotyypeille, yhdistyvät kosteuttava manteli öljyn ja
voipuunvoi, ravitseva ominaisuudet honey Pura, rauhoittava toiminta
Marigold, Altea ja punoitusta ja virkistävä kurkku otteet ominaisuuksien lisäksi.
pakkaus: 500 ml pullo.

ANTI AGE KERMA ETANAN LIMAN
Manteliöljyä pehmittävä ja rauhoittava ja sheavoita, tämä emulsio on arvokas liittolainen
vastaan ensimmäinen merkkejä ikääntymisestä muotoiltu arvokasta Argan öljyä ja
powered by etanan Liman useita kosmeettisia ominaisuuksia.

SUPER KOSTEUTTAVA VOIDE KUIVALLE IHOLLE
Suojaava ja uudistava hoito sopii kaikille ihoalueille, jotka esittävät kuivumista ja hilseily.
Erityisen sopivia joiden iho erityisen kuiva, ihanteellinen suojaa ihoa aggressioita sään ja
ympäristön olosuhteet, kuten tuuli, kylmä, auringolle altistumisen, savusumu tai ärsyttävät.
Antarticina, luoda elokuva, joka säilyttää veden ihon allantoiinia ja Urea, arvokas
yhdistelmä toteaa korjaavia ominaisuuksia, yhdistettynä manteliöljy pehmittävä ja
sheavoita lievittää ihon kuivumista ja punoitusta, suorittaa ennalta ehkäiseviin toimiin
hilseily ja ärsytystä. Suojattu ja ravittu iho on pehmeä, sileä ja yhtenäinen.

ANTI RYPISTYÄ KERMA
Manteliöljyä perustuu pehmittävä ja rauhoittava ja shea butter emulsio, sopii kaikille
ihotyypeille, se on arvokas liittolainen vähentää ryppyjä ansiosta kimmoisuutta porkkana,
Hypericum uutetta ja rauhoittava hevoskastanja-uutetta regeneratiivista toimintaa.

ANTI IKÄÄNTYMINEN YÖVOIDE
Cocktail toiminnassa olevista laitoksista ainesosia sekoitus manteli öljyn ja voipuunvoi
kosteuttaa, kokoontuvat Hypericum ote ja uusiutumiskykyä ominaisuuksia allantoiinia ja
piristää ominaisuuksia Korte, jotka auttavat ihoa uusiminen unen aikana.

ANTI AGE PÄIVÄVOIDE
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Cocktail aktiivinen kasvien ainesosia sekoitus manteli öljyn ja voipuunvoi kosteuttaa,
kiinteyttävä ominaisuudet, jotka liittyvät porkkana-uutetta ja rauhoittava ja korjaavat
vaikutukset Echinacea. Se on ihanteellinen jokapäiväiseen käyttöön ja meikki tukikohtana.
Paketti: purkit 50 ml.

SILMÄTÖN SUOJAAVA KÄSIVOIDE MANTELIÖLJYÄ
Makea manteli iho protection käsivoide. Ravitsee ja suojaa käsien sää, jolloin se pehmeä
ilman rasvaa.

RENTOUTTAVA JALKAVOIDE ATSULEENI ÖLJYLLÄ
Rentouttava jalkavoide atsuleeni, lievittää tunne raskaus antaa tuoreus. Käyttöohjeet:
jakaa hierovat jalat ja nilkat.
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