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BENEXERE
4 produse capabile de ac?iune rapid? "delicat" pl?cut? ?i eficient? care utilizeaz?
cosmetician dar în acela?i timp poate sugera pentru auto-îngrijire la domiciliu.
64V, se confrunt? cu crema BIOSPHERIX 9 x HIALURONIC FILLER
anti-age 'hidratant ac?iune umplere'
Adecvat? în special pentru ochi ?i buze. Moale crema naturala imbogatita cu acid
hialuronic de greutate molecular? mic? pre?ioase ?i un inovator patentat 'reticulat molecula
de acid hialuronic de origine biotehnologice' efect de umplere. Biospheres de acid
hialuronic 9 x "din cauza lor greutate molecular? mic?" re?ine apa ?i foarte mult cre?tere
epidermic? hidratarea este penetrant în ridurilor ?i cre?tere la 9 ori volumul lor "pentru a
încuraja umplerea brazde de piele si a ridurilor. Produsul are un important antirid ?i
ac?iune hidratant? cu percep?ie senzorial? imediat?.
ambalare: 50 ml crema.
65V-fata crema de MELC SLIME
ac?iune anti-age 'regenerator tensorul de 'restructurare' ' nutritive hidratanta efect
Aceasta crema bogata cu o textura moale si foarte mic "datorit? con?inutului ridicat de
melc mâzg? este bine 50 %' const? din colagen elastina glicolic acid ?i vitamine este
alantoina ' '; Antirid 'hrana' joac? o regenerare si purifica tesutul pielii. D? pielii ton
'elasticitatea' moliciunea si stralucirea.
ambalare: 50 ml crema.
SER CONCENTRAT DE 65V FATA RELAXIS-BOTOLIKE
ac?iune anti-varsta înt?rire ac?iune ridicare "lene?" ridurile
Efect imediat. Gel moale bogat? în ingrediente active naturale care ac?ioneaz? pe
prevenirea ?i reducerea ridurilor, favorizând relaxarea a epidermei. Zona tratat? relaxeaz?
se întorc frumuse?e ?i armonie în fa??. Mare ca o baza de machiaj. Pentru a intensifica ?i
a prelungi efectele de tratament ' meci Relaxis zer crema.
pachet: ser 30 ml.
66v-RELAXIS FACE CREAM-BOTOLIKE
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ac?iune anti-varsta înt?rire ac?iune ridicare Netezirea ridurilor ' este
Moale crema bogat? în ingrediente active naturale, care actioneaza pe prevenirea ?i
reducerea ridurilor prin promovarea epidermic? muschii relaxare. Zona tratat? relaxeaz?
se întorc frumuse?e ?i armonie în fa??. Pentru un meci imediat cu crem? ser RelaxisBotolike 66V.
ambalare: 50 ml crema.
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