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DETODERM KIT
Silmätön puhdistava
Exclusive Revivre tapa puhdistaa ihoa ja parantaa hengitys poistaa kertyminen
epäpuhtauksia ja tehokkaasti poistamalla tylsää ihonhoidon ensimmäisiä merkkejä
paksuuntuu ja asphyxiated. DETODERM linja sopii kaikille ihotyypeille, myös herkkä, ei
alkoholia, parabeeneja ja aggressiivinen pinta. Rikastettu esanssit myrkkyjä puhdistava,
tali säännellä, virkistävä ja valaiseva, musta savi, Glukonilaktoni kuorinta ominaisuuksia ja
rauhoittava ja kosteuttava aloe vera. Antaa ihon fysiologista tasapainoa löytö, palauttaa
luonnon toimintoja, lisää solujen elinvoimaa. Ihanteellinen valmistaa ihon vastata
erityiskohtelua, kertomalla maksimaalisen suorituskyvyn.
Pakki on saatavilla kotiin.

• PUHDISTAVA MOUSSE
puhdistava mousse
Herkkä mousse puhdistusaine rasvainen ja epäpuhdas iho, Glukonilaktoni, Aloe Vera
mehua ja Etaina. Edistää hilseily ja varovasti vapaa huokoset, jättäen ihon sileä ja
uudelleen hydratoituja.
käyttöohjeet: soveltaa iho ja hieronta 2-3 minuuttia. Huuhtele lämpimällä vedellä.
pakkaus: 6 pussia x 15 ml.

• PUHDISTAVA HANGATA
puhdistava geeli
Kuorinta geeli hangata intensiivinen ihanteellinen rasvainen ja epäpuhdas iho. Antaa
tasaisemman näköinen iho, esteetön ja eloisa.
käyttöohjeet: soveltaa alueilla ja hieronta 5 minuuttia. Huuhtele lämpimällä vedellä.

• AROM DT
puhdistava drops
Arvokasta synergiaa eteeriset öljyt sekoitetaan Jojobaöljy ja oliiviöljyä. Varustettu korkeat
eudermic ominaisuudet, on hyvä saada syvä toiminta dermopurificazione ja suurin kauniin
ihon.
käyttöohjeet: jakaa 10 tippaa hoidettavan alueen. Hieronta 2 minuuttia. Jatka
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hakemuksen hangata.
pakkaus: 10 ml pullo.

• PUHDISTAVA NAAMIO
puhdistava naamio
Kermainen naamiosaven rikastettu Karitevoi , absorboivan ja puhdistava toiminta
epäpuhdas ja rasvainen iho.
käyttöohjeet: soveltaa yhtenäisen kerros kasvot täysin puhdas ja kuiva, välttää silmät ja
huulet. Hieronta 5 minuuttia, sitten jättää sen 10-15 minuuttia. Huuhtele lämpimällä
vedellä.
pakkaus: 6 pussia x 15 ml.

• PUHDISTAVA SEERUMIN
puhdistava seerumin
Puhdistava seerumin erittäin kevyt rakenne. Antaa miellyttävän tunteen tuoreuden ja
kosteutta. Ihanteellinen epäpuhtaan ihon tasapainottaa Sebaceous eritystä ja antaa valon
vaikutus ja sileä.
käyttöohjeet: aamulla ja illalla koske kasvot, kaulalle ja dekolteelle. Hiero suosia
täydellinen imeytyminen. Jatka puhdistava kerma.
pakkaus: pullon 30 ml.

• PUHDISTAVA KERMA
puhdistava kerma
Pehmeä kerma puhdistava ja mattifying rasvainen, kiiltävä ja rasvainen. Pienennä kiilto
taakse, hioo ja tasoittaa ihon tekstuuri. Puhdistava kasviperäisiä essences, Aloeuute ja
tasapainottaa ihon vaikutus matto loppuun lotion aineita välttää kiiltävä vaikutus.
käyttöohjeet: koske kasvot, kaulalle ja dekolteelle. Hiero kunnes täysin imeytynyt.
pakkaus: 50 ml purkki.

DERMOPURA KIT
Anti paikalla hoito
Matifying yleistää vähentää virheitä (huokoset, selkeys, ihottuma) ja normaalille iholle,
jotka ilmenevät puutteet erityisesti hetkiä, korostaa, geneettinen taipumus, edellytykset
tunnelmallinen ja hormonaalista vaikutteita. Ihanteellinen myös mies ihon.
Pakki on saatavilla kotiin.

• AROM DP
tasapainottaminen drops
Arvokasta synergiaa eteeriset öljyt sekoitetaan Jojobaöljy ja oliiviöljyä. Varustettu korkeat
eudermic ominaisuudet, on ihanteellinen vähentää kuoren ja poistaa Mustapäiden.
käyttöohjeet: jakaa 10 tippaa hoidettavan alueen. Hierovat pyörivin liikkein 2
minuuttia. Jatka hakemuksen hangata.
pakkaus: 10 ml pullo.

• DERMOPURA NAAMIO
Anti paikalla naamio
Naamio puhdistava ja supistava. Rikastettu lehtineen jojobaöljyä ja laventeli, rosmariini, 
timjami ja salvia poistaa ylimääräisen talin ja epäpuhtauksia.
käyttöohjeet: soveltaa yhtenäisen kerros kasvot täysin puhdas ja kuiva, välttää silmät ja
huulet. Hierovat pyörivin liikkein, sitten jättää se 10-15 minuuttia. Huuhtele lämpimällä
vedellä.
pakkaus: 6 pussia x 15 ml.

• DERMOPURA SEERUMIN
Anti paikalla seerumin
Keskittynyt seerumin vastaan ihon epätasaisuuksien epäpuhdas iho ja akne altis iho
poistaa ylimääräinen tali ja vapauttaa huokosiin.
käyttöohjeet: levitä aamuin ja illoin tuhoalueilla. Hiero suosia täydellinen imeytyminen.
Jatka Dermopura kerma.
pakkaus: 30 ml tuubi.

• DERMOPURA KERMA
Anti paikalla kerma
Innovatiivinen cream vastaan puutteita, puhdistava tutkimustoimia rasvainen ja epäpuhdas
iho. Azelaic Acid ja Propolisote, parantaa ihon ulkonäköä vapauttamalla huokosten.
käyttöohjeet: kärsineillä alueilla ja hieronta suosia täydellinen imeytyminen.
pakkaus: 30 ml tuubi.
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