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MENENANGKAN PEMBERSIHAN SUSU
Emulsi cahaya yang lembut akan menghapus riasan dan kotoran dan residu
mengembalikan kesegaran dan kecerahan ke wajah. Ideal untuk semua jenis kulit,
menggabungkan pelembab almond minyak dan mentega shea, properti itu bergizi madu
extract, aksi menenangkan
Marigold, selain sifat-sifat ekstrak Altea dan kemerahan dan menyegarkan mentimun.
Kemasan: botol 500 ml.

UMUR KRIM DENGAN SIPUT LENDIR ANTI
Minyak almond manis berbasis emolien dan menenangkan dan mentega shea, emulsi ini
adalah sekutu berharga melawan tanda-tanda pertama penuaan diformulasikan dengan
minyak Argan berharga dan didukung oleh siput lendir berbagai properti kosmetik.

SUPER PELEMBAB KRIM KULIT KERING
Pelindung dan regenerasi pengobatan, cocok untuk semua area tubuh yang hadir
kekeringan dan mengelupas. Sangat cocok di mereka dengan kulit sangat kering, ideal
untuk melindungi kulit dari agresi cuaca dan kondisi lingkungan seperti angin, dingin,
paparan sinar matahari, kabut atau iritasi. Kombinasi berharga Antarticina, mampu
menciptakan sebuah film yang mempertahankan kulit air Allantoin dan Urea, catatan
perbaikan properti, dikombinasikan dengan emolien almond minyak dan mentega Shea
mengurangi kulit kering dan memerah, melaksanakan tindakan preventif mengelupas dan
iritasi. Kulit yang dilindungi dan dipelihara akan menjadi halus, lembut dan seragam.

KRIM ANTI KERUT
Minyak almond manis berbasis emolien dan menenangkan dan shea mentega, emulsi,
ideal untuk semua jenis kulit, itu adalah sekutu berharga untuk mengurangi keriput, berkat
elastisitas wortel, tindakan regeneratif ekstrak Hypericum dan ekstrak chestnut kuda
menenangkan.

ANTI PENUAAN KRIM MALAM
Dalam koktail aktif tanaman bahan campuran almond minyak dan mentega shea
pelembab, datang bersama-sama di Hypericum ekstrak dan properti regeneratif Allantoin
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dan stimulan sifat ekor kuda, yang membantu pembaharuan kulit alami selama tidur.

UMUR HARI KRIM ANTI
Dalam koktail aktif tanaman bahan campuran almond minyak dan mentega shea
pelembab, firming properti yang bergabung dengan wortel ekstrak dan menenangkan dan
restoratif efek Echinacea. Ini sangat ideal untuk penggunaan sehari-hari dan sebagai
dasar untuk makeup.
paket: botol 50 ml.

KRIM TANGAN PELINDUNG DERMO DENGAN MINYAK ALMOND
Krim tangan kulit almond manis perlindungan. Memelihara dan melindungi tangan dari
cuaca, meninggalkannya lembut tanpa lemak.

MENENANGKAN KRIM KAKI DENGAN MINYAK AZULENE
Menenangkan krim kaki dengan Azulene, mengurangi rasa berat memberikan kesegaran.
petunjuk pemakaian: mendistribusikan memijat kaki dan pergelangan kaki.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

