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BENEXERE SZEM? B?R
Nem parabének, ásványi olaj, szeg, Szilikonok, mesterséges

MÉLYTENGERI SKIN-kit Intézet nem parabének, ásványi olaj, szeg, Szilikonok,
mesterséges
Innovatív kit célja, hogy megoldja a problémákat:
• SÉRÜLT B?R;
• B?R, ÁTESETT INVAZÍV KEZELÉSEK;
• TÚLZOTT EXPOZÍCIÓ A NAP, MÉG PIROS B?R;
• B?R, A HEGEK;
• B?RRE SZENNYEZÉS;
• DEHIDRATÁLT ÉS ÉRZÉKENY B?RRE.

72 v-enzim, proteáz és allantoin PEELING
Peel zselé, van egy fontos regeneráló a felhám. Segít csökkenteni a pattanások, hogy
jobban el?készíti a b?rt a kozmetikai kezelések és azonnali ragyogást ad.
csomagolás: 30 ml-es üveg.

73v revitalizáló koncentrátum aloe vera gél, csiga iszap, kereszt kapcsolódó
hialuronsav, bodza kivonat
Különleges többcélú komplex ötvözi egy medence-ból gondosan válogatott természetes
alapanyagokból, a b?r így a b?r rugalmasságát és sugárs?r?ség regeneráló. Revitalizáló
azonnali hatállyal, ellentétben a érzés és b?rpír a sérült b?r gyógyulási folyamat.
csomagolás: 20 ml üveg.

csiga iszap, DNS nátrium, aloe vera gél és argan olaj és öntött 74v nyugtató,
helyreállító szérum
Nyugtató szérum magas koncentrációja az adott természetes összetev?ket, amelyek
alapvet? nyugtató, helyreállító. Hozzájárul ahhoz, hogy javítsa a b?r tökéletlenségei.
Kiegyenlíti b?rtónus, növeli a fényer?t, és visszatér a hang, rugalmasságát és hidratálás.
csomagolás: 20 ml üveg.

75V-frissít? csiga iszappal, aloe vera gél, kereszt regeneráló zselé kapcsolódó
hialuronsav
Frissít? és nyugtató gél nyugtató és regeneráló funkcionális alapanyagok, ad mentességet
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és a kényelem a felhám. Segít visszaállítani a természetes egyensúly a b?r b?r sérült, az
automatikus javítás. Gél képlet parabének, szeg, olminerali, Szilikonok, mesterséges
színek nélkül.
csomagolás: 100 ml-es cs?be.

76v-véd? krém hidratáló csiga iszap, nátrium DNS, aloe vera gél, cross csatolt
hialuronsav, masztixfából fák és bodza kivonat
Értékes formula, dúsított, lágyítószer, tápláló összetev?k nagyon mélyen még a
legigényesebb b?r. Ez a krém, nyugtató, véd?, hidratáló és tápláló; véd az UV sugarak,
késlelteti a b?r photoaging és nem zsíros, gyorsan, elnyeli a lágysága hosszan tartó
érzetét.
csomagolás: 15 ml üveg.

MÉLYTENGERI SKIN-home kit
Innovatív kit célja, hogy szaporodnak az Intézetnél végzett kezelés hatékonyságát.

77v-véd? krém-HIDRATÁLÓ
Értékes formula, dúsított lágyítószer, b?r tápláló összetev?k rendkívül igényes m?ködik.
csomagolás: 50 ml-es üveg.

78V revitalizáló koncentrátum
Különleges többcélú komplex ötvözi egy medence-ból gondosan válogatott természetes
alapanyagokból, a b?r így a b?r rugalmasságát és sugárs?r?ség regeneráló.
csomagolás: 15 ml üveg.
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