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SEKRET ?LIMAKA

Wszystkie produkty linii s? nie parabenów, olej mineralny lub wazelina. Zapach jest wolne
od alergenów wymagaj?cych wzoru deklaracji i niklu testowane.

?LIMAK sekret czyste toner twarzy 2 w 1 oczyszczania mleka i tonik do ?luzu
?limaka
Ogromne Emulsja do mycia skóry, ze wzgl?du na jego bardzo lekka, kremowa
konsystencja fizjologiczne pH. Bogate w cenne sk?adniki ?limak wydzielanie filtrowane
(?limak), olej ze s?odkich migda?ów i olej z awokado, to jest odpowiedni dla wszystkich
typów skóry.
Jak korzysta?: stosowa? na such? skór? od czo?a, poprzez twarzy, szyi i dekoltu.
Usun?? nadmiar z g?bki lub bawe?ny nas?czonej w gor?cej wodzie warstw wodono?nych.
opakowania: butelka 200 ml.

?LIMAK SECRET SERUM serum do ?luzu ?limaka
Mi?kki ?el z p?yn tekstury i ?wiat?a dzi?ki wysokiej zawarto?ci jej cennych naturalnych
aktywnych sk?adników takich jak: ?limak wydzielanie filtrowane (?limak) i buk komórek
macierzystych poprzez ich przeciwutleniacz, nawil?ania i tonizuj?ce w?a?ciwo?ci.
Jak korzysta?: nanie?? niewielk? ilo?? produktu z lekkim masa?em okr?g?e k?ad?c
nacisk na oczy i usta, a nast?pnie przej?? do pozosta?ej cz??ci twarzy, szyi i
dekoltu. Powtórzy? rano i wieczorem na skór? oczy?ci? i dok?adnie wysuszy?.
opakowania: butelka 15 i 30 ml.

?LIMAK SECRET MASK Maseczka do twarzy w krem ?limaka
Mi?kki krem maska bogata w cenne sk?adniki aktywne w tym wydzielanie ?limak
filtrowane (?limak) z koj?cy, nawil?aj?cy, przeciwutleniacz, uj?drniaj?cy i antiwrinkle,
nagietka i aloesu znane ich dzia?anie uspokajaj?ce i koj?ce w?a?ciwo?ci, kaolinu i kwasu
Glycyrrhetinic z wysokiej rozja?niania, koj?ce i oczyszczania.
wskazówki dotycz?ce korzystania: stosowa? obfite warstwy na twarz, szyj? i dekolt.
Pozostawi? na 15 do 25 minut od nast?pnie usu? z g?bki lub bawe?ny zwil?onej ciep?ej
wody warstw wodono?nych nadmiar produktu.
opakowanie: 250 ml probówce.

Krem do twarzy szlam ?limak ?limak SECRET krem
Kosmetyk z wysokim procentem ?limak wydzielanie filtrowane (?limak), który ze wzgl?du
na zimno przetwarzania zachowuje wyj?tkowe w?a?ciwo?ci zawiera. Jego formu?a i
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metod? przetwarzania sprawia, ?e ten krem wyj?tkowe i wspania?e, który jest
powszechnie stosowany do zwalczania, zapobiegania i uspokoi? z pozytywnym skutkiem,
wiele niedoskona?o?ci twarzy i cia?a.
Jak korzysta?: stosowa? rano i wieczorem do czystej, suchej skóry natychmiast po
wch?oni?ciu w surowicy.
opakowanie: tuba 150/30 ml.

?LIMAK ?el hialuronowy maski maska SECRET JALURONIC ?limak szlam
Ta maska jest w formie welon w TNT, bardzo hydrofilowe, w monodose pojemnikach.
Tkanina jest moczony w mi?kki ?el pe?na ?luzu ?limaka i kwas ekstraktu z ?e?-szenia.
Efekt tej maski poprawia skór? twarzy i szyi, w tym kontur oczu i warg.
Jak korzysta?: zastosowanie tkanek, powoduj?c, ?e doskonale przylegaj? do skóry
twarzy i szyi przez robienie okluzji odpowiednich technik. Pozostawi? na 20 do 30 minut
od. Usu? mask? i Pat a? ca?kowite wch?anianie sk?adników aktywnych.
opakowania: dawki pojedynczej saszetek.
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