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KULIT GANDUM BENEXERE
Paraben tidak, minyak mineral, PEG, silikon, buatan

SKIN-DEEP-kit institute tidak Parabens, minyak mineral, PEG, silikon, buatan
Kit inovatif yang dirancang untuk memecahkan masalah:
• RUSAK KULIT;
• KULIT YANG MENJALANI PERAWATAN INVASIF;
• PAPARAN BERLEBIHAN TERHADAP SINAR MATAHARI, BAHKAN KULIT MERAH;
• KULIT DENGAN BEKAS;
• KULIT YANG RUSAK AKIBAT PENCEMARAN;
• KULIT KERING DAN SENSITIF.

72 v-enzim mengelupas dengan protease dan allantoin
Peel gel masker yang penting regenerasi epidermis. Membantu mengurangi noda, untuk
lebih mempersiapkan kulit untuk perawatan kosmetik dan memberikan cahaya langsung.
Kemasan: botol 30 ml.

REVITALISASI 73v BERKONSENTRASI dengan gel lidah buaya, siput lendir, salib
terkait asam hyaluronic, elderberry ekstrak
Khusus kompleks serbaguna menggabungkan kolam bahan-bahan alami yang dipilih
dengan cermat untuk regenerasi epidermis memberikan elastisitas kulit dan cahaya.
Revitalisasi efek langsung, kontras fenomena sensasi dan kemerahan dalam proses
penyembuhan kulit rusak.
Kemasan: botol 20 ml.

74v-menenangkan dan restoratif SERUM dengan siput lendir, natrium DNA, aloe
vera gel dan argan minyak dan damar wangi
Menenangkan serum dengan konsentrasi yang tinggi bahan alami tertentu yang
melakukan penting menenangkan dan restoratif. Memberikan kontribusi untuk
memperbaiki ketidaksempurnaan kulit. Seimbang keluar warna kulit, meningkatkan
kecerahan dan kembali nada, elastisitas dan hidrasi.
Kemasan: botol 20 ml.

75v-MENYEGARKAN GEL masker regenerasi dengan siput lendir, gel lidah buaya,
salib terkait asam hyaluronic
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Menyegarkan dan menenangkan gel dengan bahan-bahan fungsional dari regenerasi dan
menenangkan, memberi bantuan dan kenyamanan ke epidermis. Membantu untuk
mengembalikan keseimbangan alami kulit kulit yang rusak dalam perbaikan otomatis. Gel
formula tanpa Parabens, PASAK, olminerali, silikon, warna buatan.
Kemasan: tabung 100 ml.

76v-pelindung krim pelembab dengan siput lendir, natrium DNA, gel lidah buaya,
silang terkait asam hyaluronic, minyak pohon damar wangi dan elderberry ekstrak
Formula berharga, diperkaya dengan yg melunakkan, bergizi komponen sangat jauh ke
dalam kulit bahkan paling menuntut. Cream ini menenangkan, pelindung, pelembab, dan
bergizi; melindungi terhadap sinar UV dengan menunda photoaging kulit, tidak berminyak
dan menyerap dengan cepat, memberikan perasaan yang berkepanjangan kelembutan.
Kemasan: botol 15 ml.

SKIN-DEEP-rumah kit
Kit inovatif yang dirancang untuk memperbanyak efektivitas pengobatan dilakukan di
Institut.

77v-pelindung krim-PELEMBAB.
Rumus berharga, diperkaya dengan yg melunakkan, kulit bergizi komponen sangat
menuntut bekerja.
Kemasan: botol 50 ml.

KONSENTRAT REVITALISASI 78v
Khusus kompleks serbaguna menggabungkan kolam bahan-bahan alami yang dipilih
dengan cermat untuk regenerasi epidermis memberikan elastisitas kulit dan cahaya.
Kemasan: botol 15 ml.
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