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BENEXERE-USE?
Bez parabénov, minerálny olej, PEG, silikóny, umelé

SKIN hlboko kit inštitút žiadne parabény, minerálny olej, PEG, silikóny, umelé
Inovatívne kit ur?ený na riešenie problémov:
• POŠKODENÉ KOŽE;
• KOŽE, KTORÍ PODSTÚPILI INVAZÍVNE PROCEDÚRY;
• NADMERNÉ VYSTAVENIE SLNKU, AJ ?ERVENÁ KOŽA;
• KOŽE S JAZVAMI;
• PLETI POŠKODENEJ VPLYVOM ZNE?ISTENIA;
• DEHYDRATOVANÁ A CITLIVÁ POKOŽKA.

72 v-enzým PEELING s proteázy a alantoín
Gél Peel maska, ktorý má dôležitú regeneráciu pokožky. Pomáha zníži? škvrny, lepšie
pripravi? pokožku na kozmetické ošetrenie a dáva okamžitú žiarivos?.
balenie: f?aša 30 ml.

73v-REVITALIZA?NÝ koncentrát aloe vera gél, slimák sliz, kríž súvisí kyseliny
hyalurónovej, baza ?ierna extrakt
Špeciálny komplex kombinuje bazén starostlivo vybrané prírodné ingrediencie pre
regeneráciu pokožky, dáva pleti pružnos? a žiarivos?. Okamžitý ú?inok revitalizáciu,
kontrastuje javy pocit a za?ervenanie v procese hojenia poškodenej kože.
balenie: f?aše 20 ml.

74v UPOKOJUJÚCE a regenera?né sérum s šnek sliz, sodík DNA, aloe vera gel a
arganového oleja a tmel
Upokojujúce sérum s vysokou koncentráciou špecifických prírodných zložiek, ktoré
vykonávajú nevyhnutné upokojenie a regenera?ný. Prispieva na odstránenie
nedokonalostí pleti. Vyrovnáva tón pleti, zvyšuje jas a vráti tón, pružnos? a hydratáciu.
balenie: f?aše 20 ml.

OSVIEŽUJÚCI 75V GÉLOVÚ MASKU regenera?ný slimák sliz, aloe vera gél, cross
prepojené kyseliny hyalurónovej
Osviežujúci a upokojujúci gél s funk?nými zložkami z regenera?né a upokojujúce,
poskytuje ú?avu a pohodlie do epidermis. Pomáha obnovi? prirodzenú rovnováhu pokožky
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pleti poškodenej v Automatické opravy. Gel vzorec bez parabénov, PEG, olminerali,
silikóny, umelé farby.
balenie: 100 ml skúmavky.

76v-ochranný krém hydrata?ný slimák sliz, sodík DNA, aloe vera gél, cez
prepojeného kyseliny hyalurónovej, olejový tmel stromy a baza ?ierna extrakt
Vzácne zloženie obohatené o plastifikátor, výživné zložky ve?mi hlboko do aj
najnáro?nejších kože. Tento krém je upokojujúci, ochranné, hydrata?né a vyživujúce;
odložením photoaging pokožku chráni pred UV lú?mi, nie je mastný a absorbuje rýchlo,
dáva dlhšie pocit mäkkosti.
balenie: f?aše 15 ml.

SKIN hlboko domov kit
Inovatívna sada ur?ená na násobenie ú?innosti lie?by uskuto?nenej v ústavu.

77v-ochranný krém-hydrata?ný
Vzácne zloženie obohatené plastifikátor, pokožku vyživujúce zložky extrémne náro?né
práce.
balenie: f?aša 50 ml.

REVITALIZA?NÝ 78v koncentrát
Špeciálny komplex kombinuje bazén starostlivo vybrané prírodné ingrediencie pre
regeneráciu pokožky, dáva pleti pružnos? a žiarivos?.
balenie: f?aše 15 ml.
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