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BENEXERE
4 produk mampu tindakan cepat 'lembut' menyenangkan dan efektif bahwa kecantikan
menggunakan tetapi pada saat yang sama mungkin menyarankan untuk perawatan diri di
rumah.

64V-wajah krim BIOSPHERIX 9 x pengisi HYALURONIC
Anti-Age 'hydrating tindakan pengisi'
Sangat cocok untuk mata dan bibir. Cream alami yang lembut diperkaya dengan asam
hyaluronic berharga berat molekul rendah dan inovatif dipatenkan 'cross-linked molekul
asam hyaluronic asal Bioteknologi' efek pengisi. Biospheres asam hyaluronic 9 x 'karena
mereka berat molekul rendah' menahan air dan sangat meningkatkan epidermal hidrasi
penetrasi di kerut dan meningkatkan volume mereka 9 kali ' untuk mendorong mengisi
kulit alur dan mengangkat kerut. Produk ini memiliki penting kerut dan pelembab tindakan
dengan persepsi sensorik segera.
Kemasan: 50 ml krim.

65V-the wajah krim SIPUT LENDIR
Aksi anti-umur 'regenerasi tensor 'restrukturisasi' ' bergizi pelembab efek
Cream ini kaya dengan tekstur halus dan cepat berlalu Dr ingatan 'karena tingginya
kandungan siput lendir juga 50% ' terdiri dari Asam glikolat elastin kolagen dan vitamin
allantoin ' '; Kerut 'makan' memainkan regenerasi dan memurnikan jaringan kulit.
Memberikan kulit nada 'elastisitas' kelembutan dan kecemerlangan.
Kemasan: 50 ml krim.

65V-KONSENTRAT SERUM WAJAH RELAXIS-BOTOLIKE
Aksi anti-umur pengencangan tindakan mengangkat 'malas' keriput
Efektif dengan segera. Gel lembut yang kaya dengan bahan aktif alami yang bertindak
pada pencegahan dan pengurangan keriput dengan menguntungkan relaksasi epidermis.
Daerah yang diobati melemaskan kembali keindahan dan harmoni dengan wajah. Besar
sebagai riasan dasar. Untuk mengintensifkan dan memperpanjang efek pengobatan '
cocok Relaxis whey krim.
paket: serum 30 ml.
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66V-RELAXIS wajah krim-BOTOLIKE
Aksi anti-umur pengencangan tindakan mengangkat menghaluskan kerut ' adalah
Lembut krim kaya bahan-bahan aktif alami yang bertindak pada pencegahan dan
pengurangan keriput dengan mempromosikan relaksasi otot-otot epidermis. Daerah yang
diobati melemaskan kembali keindahan dan harmoni dengan wajah. Untuk pertandingan
langsung dengan krim serum Relaxis-Botolike 66V.
Kemasan: 50 ml krim.
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