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BENEXERE
nowe do?wiadczenie pi?kna

BENEXERE
4 produkty zdolne do szybkiego dzia?ania 'delikatna' przyjemne i skuteczne, ?e
wykorzystuje kosmetyczka ale w tym samym czasie mo?e sugerowa? do samoopieki w
domu.

64V-FACE krem BIOSPHERIX 9 x hialuronowy wype?niacz
Anti-Age 'nawil?aj?ce dzia?anie wype?niacz'
Szczególnie nadaje si? do oczu i ust. Mi?kkie naturalne krem wzbogacony w kwas
hialuronowy cenn? niskiej masie cz?steczkowej i innowacyjny opatentowany 'gumowej
cz?steczki kwasu hialuronowego pochodzenia biotechnologicznego' do wlewu efekt.
Biosfer kwasu hialuronowego 9 x 'z powodu ich niskiej masie cz?steczkowej'
zatrzymywania wody i znacznie zwi?kszenie nawil?enia naskórka jest przenikliwy w
zmarszczki i wzrasta do 9 razy ich obj?to?? ' zach?cenie wype?nienie bruzdy skóry i
podnoszenie zmarszczki. Produkt posiada wa?ne zmarszczek i dzia?anie kremu
nawil?aj?cego z bezpo?rednim percepcji zmys?owej.
opakowanie: 50 ml Krem.

65B FACE CREAM ?limak SZLAM
dzia?anie anty-age 'regeneracji "restrukturyzacji" tensor' dzia?anie nawil?aj?ce
od?ywki
Ten bogaty krem z dotyku i znikomy 'ze wzgl?du na wysok? zawarto?? ?limak szlam jest
równie? 50% ' sk?ada si? z kwasu glikolowego elastyny kolagenu i witamin jest alantoina '
'; Zmarszczki ?ywienie odgrywa regeneracji i oczyszczania tkanek skóry. Daje, skin tone
'elastyczno??' mi?kko?? i blask.
opakowanie: 50 ml Krem.

65B SKONCENTROWANE SERUM TWARZY RELAXIS-BOTOLIKE
Anti-Age dzia?anie uj?drniaj?ce dzia?anie podnoszenia 'leniwy' zmarszczki
Skutkiem natychmiastowym. Mi?kki ?el na bogate w naturalne sk?adniki aktywne, które
dzia?aj? na temat zapobiegania i redukcji zmarszczek poprzez sprzyjanie relaks naskórka.
Leczonym obszarze rozlu?nia powracaj?cych pi?kna i harmonii w twarz. ?wietne jako
podstawowy makija?. Aby zintensyfikowa? i przed?u?y? efekty leczenia ' mecz Relaxis
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serwatki krem.
pakiet: serum 30 ml.

66v-RELAXIS FACE CREAM-BOTOLIKE
Anti-Age dzia?anie uj?drniaj?ce dzia?anie podnoszenia, sp?ycanie zmarszczek ' jest
Mi?kki krem bogaty w naturalne sk?adniki aktywne, które dzia?aj? na temat zapobiegania i
redukcji zmarszczek poprzez promowanie relaks mi??ni naskórka. Leczonym obszarze
rozlu?nia powracaj?cych pi?kna i harmonii w twarz. Natychmiastowe dopasowanie
kremowe serum Relaxis-Botolike 66V.
opakowanie: 50 ml Krem.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

