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BENEXERE-SKÓRA LICOWA
Nie parabenów, olej mineralny, PEG, silikony, sztuczne

Zestaw do g??binowych SKIN Instytut nie parabenów, olej mineralny, PEG, silikony,
sztuczne
Innowacyjny zestaw przeznaczony do rozwi?zywania problemów:
• USZKODZENIA SKÓRY;
• SKÓRA, KTÓRZY PRZESZLI ZABIEGI INWAZYJNE;
• NADMIERNA EKSPOZYCJA NA S?O?CE, NAWET PRZEZ ZACZERWIENIENIE
SKÓRY;
• SKÓRA Z BLIZNY;
• SKÓRY USZKODZONE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA;
• SKÓRY ODWODNIONEJ I WRA?LIWEJ.

72 v enzymatyczny PEELING z proteazy i alantoin?
Maska Peel ?el, który ma wa?ne regeneruj?ce naskórek. Pomaga zmniejszy? wypryski,
aby lepiej przygotowa? skór? do zabiegów kosmetycznych i daje natychmiastowy blask.
opakowanie: Butelka 30 ml.

Koncentrat rewitalizuj?cy 73V z ?elu aloe vera, ?luz, Krzy? zwi?zane kwas
hialuronowy, ekstrakt z czarnego bzu
Specjalny kompleks uniwersalne ??czenie puli starannie wyselekcjonowane naturalne
sk?adniki do regeneracji naskórka nadaj?c skórze elastyczno?? i blask. Natychmiastowy
efekt rewitalizacji, kontrastuje zjawiska uczucie i zaczerwienienie w procesie leczenia
uszkodzonej skóry.
opakowanie: butelka 20 ml.

74v-koj?cy i regeneruj?cy surowicy ?limak szlam, DNA sodu, ?el aloe vera, oleje
argan i uszczelniacze
Koj?ce serum z wysokie st??enie poszczególnych sk?adników naturalnych, które
wykonuj? istotne koj?cy i regeneruj?cy. Przyczynia si? do poprawienia niedoskona?o?ci
skóry. Wyrównuje koloryt skóry, zwi?ksza jasno?? i zwraca d?wi?k, elastyczno?? i
nawil?enie.
opakowanie: butelka 20 ml.
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Od?wie?anie 75 v maska ?el regeneruj?cy z ?limak szlam, ?el z aloesu, Krzy?
po??czone kwas hialuronowy
Od?wie?anie i uspokajaj?cy ?el z funkcjonalne sk?adniki regeneruj?ce i koj?ce, daje ulg? i
komfort do naskórka. Pomaga przywróci? naturaln? równowag? skóry uszkodzone w
warsztat samochodowy. ?elowa formu?a bez parabenów, PEG, olminerali, silikony,
sztucznych barwników.
opakowanie: 100 ml probówce.

76V-Ochronny krem nawil?aj?cy z ?limak szlam, sodu DNA, ?el z aloesu, Krzy?
po??czonych kwas hialuronowy, ekstrakt z oliwy i czarnego bzu
Cenne formu?a, wzbogacona o zmi?kczaj?cy skór?, od?ywcze sk?adniki bardzo g??boko
w nawet najbardziej wymagaj?cych skórki. Ten krem jest koj?ce, ochronne, nawil?aj?ce i
od?ywcze; chroni przed promieniami UV, poprzez opó?nianie fotostarzenia skóry, nie jest
t?usty i szybko si? wch?ania, co daje d?ugotrwa?e uczucie mi?kko?ci.
opakowanie: butelka 15 ml.

Zestaw SKIN g??binowych-home
Innowacyjny zestaw zaprojektowany aby pomno?y? skuteczno?ci leczenia wykonywane w
Instytucie.

77V-Ochronny krem nawil?aj?cy
Cenne formu?a, wzbogacona zmi?kczaj?cy skór?, skóra od?ywcze sk?adniki bardzo
wymagaj?cych prac.
opakowanie: butelka o pojemno?ci 50 ml.

Koncentrat rewitalizuj?cy 78V
Specjalny kompleks uniwersalne ??czenie puli starannie wyselekcjonowane naturalne
sk?adniki do regeneracji naskórka nadaj?c skórze elastyczno?? i blask.
opakowanie: butelka 15 ml.
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