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BENEXERE
nový zážitok krásy

BENEXERE
4 produkty schopné kona? "jemný" príjemný a ú?inný, že kozmeti?ka používa ale sú?asne
môže navrhnú? pre self-starostlivosti doma.

64V-tvár krém BIOSPHERIX 9 x hyalurónovej VÝPL?
Bojujte proti starnutiu "hydrata?ný akcie výplne"
Vhodný najmä na o?i a pery. Jemný prírodný krém obohatený o vzácne nízkou
molekulovou hmotnos?ou kyseliny hyalurónovej a inovatívny patentovaný "zosie?ovaná
molekuly kyseliny hyalurónovej biotechnologického pôvodu" ú?inkom výpl?. Biosféry
kyseliny hyalurónovej 9 x "kvôli ich nízku molekulárnu hmotnos?" zadržiavanie vody a
výrazne zvýši? epidermálnej hydratáciu prenikajú vrások a zvyšuje na 9-násobok objemu
"podporova? plnenie kožné ryhy a zvyšovanie vrásky. Výrobok má dôležité vrások a
zvlh?ujúci akcie s bezprostredné zmyslové vnímanie.
balenie: 50 ml smotana.

65V the FACE CREAM SLIMÁK SLIZ
Anti-age akcia "regenera?ný"reštrukturalizácie"tenzor" výživný hydrata?ný efekt
Tento bohatý krém s mäkkou textúrou a nestály "kvôli vysokému obsahu slimák sliz je aj
50%" sa skladá z kyseliny glykolovej kolagén elastínu a vitamíny je alantoín ""; Vrásky
"k?menie" hrá regenerácia a o?istenie kožného tkaniva. Dáva pleti tón "pružnos?" jemnos?
a žiarivos?.
balenie: 50 ml smotana.

65V KONCENTROVANÉ SÉRUM TVÁR RELAXIS-BOTOLIKE
Bojujte proti starnutiu akcia spevnenie akcia zdvíhanie "lazy" vrásky
S okamžitou platnos?ou. Mäkké gélové bohaté na prírodné ú?inné látky, ktoré pôsobia na
prevenciu a redukciu vzh?adu vrások zvýhod?ovaním relax epidermis. Lie?enej oblasti
uvo??uje vracajúci krásu a harmóniu tváre. Skvelé ako základný make-up. Zintenzívni? a
pred?ži? ú?inky lie?by "zápasu Relaxis srvátky krém.
balík: sérum 30 ml.

66v-RELAXIS FACE CREAM-BOTOLIKE
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Bojujte proti starnutiu akcia spevnenie akcia zdvíhanie, vyhladzovanie vrások "je
Mäkký krém bohatý na prírodné aktívne zložky, ktoré pôsobia na prevenciu a redukciu
vzh?adu vrások podporou epidermálnej svaly relax. Lie?enej oblasti uvo??uje vracajúci
krásu a harmóniu tváre. Pre okamžité zhodu s krémové sérová Relaxis-Botolike 66V.
balenie: 50 ml smotana.
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