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ETANA SALAISUUS

Tuotteiden linja ei ole parabeeneja, mineraaliöljyä tai Vaseliini. Tuoksu on vapaa
allergeenit vaaditaan ilmoitus ja nikkelin testattu kaava.

ETANA salaisuus puhdas 2 in 1 kasvovesi puhdistus maito ja TONIC etanan Liman
Valtava emulsio puhdistus ihoa, koska sen erittäin kevyt ja kermainen tekstuuri
fysiologinen pH. Runsaasti arvokkaat ainesosat etana eritystä suodatettu (etana),
manteliöljyä ja avokado öljyä, se sopii kaikille ihotyypeille.
Miten käyttää: soveltaa kuivalle iholle otsa kautta kasvot, kaulalle ja dekolteelle.
Poista ylimääräinen sieniä tai puuvilla kostutettu kuumaa vettä vesikerroksiin.
pakkaus: 200 ml pullo.

ETANA salaisuus SEERUMIN seerumin etanan Liman
Pehmeä geeli neste rakenne ja kevyt ansiosta korkea pitoisuus arvokasta luonnolliset
tehoaineet kuten: etana eritystä suodatettu (etana) ja beech kantasolujen avulla
antioksidanttina, kosteuttava ja virkistävä ominaisuuksia.
Miten käyttää: sovelletaan pienimäärä tuotteita kevyt pyöreä Hieronta vaatii silmät ja
huulet ja sitten siirtyä loput kasvot, kaulalle ja dekolteelle. Toista aamulla ja illalla iho
puhdistaa ja kuivaa huolellisesti.
pakkaus: 15-30 ml pullo.

ETANA salaisuus naamio kasvonaamion etana kerma
Pehmeä voide runsaasti arvokasta tehoaineet kuten etana eritystä suodatetaan (etana)
rauhoittava, kosteuttava, antioksidantti, kiinteyttävä ja antiwrinkle, kehäkukka ja Aloe
tunnettu niiden rauhoittava ja rauhoittava ominaisuuksia kaoliini ja Glycyrrhetinic happo
vaalentamiseen, rauhoittava ja puhdistus.
käyttöohjeessa annettuja tietoja: levitä runsas kerros kasvot, kaulalle ja dekolteelle.
Jättää 15-25 minuuttia sitten Poista sienet tai puuvilla kostutettu kuumaa vettä
pohjavesiesiintymien ylituotannon.
pakkaus: 250 ml putki.

ETANA salaisuus kerma etanan Liman kasvovoide
Kosmeettinen joissa suuri osa etana eritystä suodatettu (etana), joka johtuu kylmä
käsittely säilyttää poikkeuksellisia ominaisuuksia se sisältää. Sen kaava ja menetelmä
tekee Tämä ainutlaatuinen ja ihana, kerma, joka on laajalti käytetty torjua, ehkäistä ja
rauhoittaa menestyksekkäästi lukuisia puutteita kasvojen ja vartalon.
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Miten käyttää: Levitä aamulla ja illalla puhtaalle, kuivalle iholle heti vaimentava seerumin.
pakkaus: 150/30 ml tuubi.

ETANA Hyaluronic geeli naamio NAAMION salaisuus JALURONIC etanan Liman
Tämä naamio tulee huntu TNT, erittäin hydrofiilinen monodose astioissa muodossa.
Kangas liotetaan pehmeä geeli täynnä etanan Liman ja glyceric Pura Ginseng. Tämä
naamio vaikutus parantaa ihon kasvojen ja kaulan, kuten silmien ja huulten ääriviivat.
Miten käyttää: sovelletaan kudos, aiheuttaa se noudata täydellisesti kasvojen ja kaulan
ihon tekemällä asianmukaiset purennan tekniikoita. Jätä 20-30 minuutin päässä. Poista
maski ja Pat kunnes täydellinen imeytymiseen vaikuttavia aineita.
pakkaus: kerta-annoksen annospussia.
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