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BENEXERE
4 termék alkalmas a gyors cselekvés "kényes" kellemes és hatékony hogy a kozmetikus
által használt de ugyanakkor utalhat az öngondoskodás otthon.
64V arc krém BIOSPHERIX 9 x HYALURONIC TÖLT?ANYAG
Öregedés ellenes "hidratáló akció filler"
Különösen alkalmas, a szem és az ajkak. Lágy természetes krém dúsított, alacsony
molekulatömeg? értékes hyaluronsav és egy innovatív szabadalmaztatott "térhálós
biotechnológiai eredet? hialuronsav-molekulák" simító hatása. A hialuronsav 9 x "miatt a
kis molekulatömeg?" biospheres meg?rzi a víz, és nagyban növeli epidermális hidratáció
behatol a ránc, és egyre nagyobb mennyiségére 9-szer "b?r barázdák kitöltése és az
emelés a ránc. A termék rendelkezik egy fontos ránctalanító és hidratáló cselekvés
közvetlen érzékelés.
csomagolás: 50 ml-es krém.
65V-a arc krém csiga iszap
anti age cselekvés "regeneráló"szerkezetátalakítási"tenzor" tápláló hidratáló hatású
Ez a gazdag krém a lágy textúra és a tünékeny "miatt a magas tartalom csiga iszap is 50
%-os" kollagén elasztin glikolsav és vitaminok allantoin ' '; Ránctalanító "etetés" játszik,
regeneráló, tisztító a b?r-szövet. A b?r hang "rugalmasság" puhaságot és ragyogást ad.
csomagolás: 50 ml-es krém.
65V KONCENTRÁLT SZÉRUM ARC RELAXIS-BOTOLIKE
anti age cselekvés feszesít? cselekvési emelés "lazy" ráncok
Azonnali hatállyal. Puha gél gazdag természetes hatóanyagok, hogy megel?zése és
csökkentése ráncok a relaxáció, a felhám el?nyben részesítésével. A kezelt területen
ellazítja a visszatér? szépség és a harmónia az arcát. Nagy, mint egy alap smink. Hogy
fokozzák és meghosszabbítják a kezelés hatásának "mérk?zés Relaxis tejsavó krém.
csomag: szérum 30 ml.
66v-RELAXIS arc krém-BOTOLIKE
anti age cselekvés feszesít? cselekvési emel?, ránc-simítás "van
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Lágy krém gazdag természetes hatóanyagok, hogy megel?zése és csökkentése ráncok
epidermális izmok relaxációs támogatásával. A kezelt területen ellazítja a visszatér?
szépség és a harmónia az arcát. Azonnali egyezést a krémes szérum Relaxis-Botolike
66V.
csomagolás: 50 ml-es krém.
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