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BENEXERE
en ny skönhet erfarenhet

BENEXERE
4 produkter som kan snabba åtgärder 'fina' trevlig och effektiv och att den kosmetolog
användningen men samtidigt får föreslå för egenvård i hemmet.

64V-FACE CREAM BIOSPHERIX 9 x hyaluronsyra FILLER
Anti-Age 'återfuktande åtgärd filler'
Särskilt lämplig för ögon och läppar. Mjuk naturlig kräm berikad med dyrbara lågmolekylärt
hyaluronsyra och en innovativ patenterade 'korslänkad hyaluronsyra molekyl av
biotekniska ursprung' filler effekt. Biosfärer av hyaluronsyra 9 x 'på grund av deras låga
molekylvikt' behålla vatten och kraftigt ökad epidermal återfuktning är genomträngande i
rynkor och ökar till 9 gånger sin volym ' uppmuntra fyllning av huden fåror och en höjning
av skrynklas. Produkten har en viktig skrynkla och återfuktande åtgärder med omedelbar
sensorisk perception.
förpackning: 50 ml kräm.

65V-the FACE CREAM snigel slem
Anti-Age åtgärd 'regenererande "omstrukturering" tensor' nutritive återfuktande
verkan
Denna rika kräm med en mjuk konsistens och flyktig 'på grund av det höga innehållet av
snigel slem är väl 50% ' består av kollagen elastin glykolsyra och vitaminer är allantoin ' ';
Rynk-'utfodring' spelar en regenererande och renande i vävnaden. Ger huden tonen
'elasticitet' mjukhet och lyster.
förpackning: 50 ml kräm.

65V-KONCENTRERAT SERUM FACE RELAXIS-BOTOLIKE
Anti-Age åtgärd uppstramande åtgärder lyft 'lata' rynkor
Effektiv omedelbart. Mjuk gel rik på naturliga aktiva ingredienser som verkar på
förebyggande och minskning av rynkor genom att gynna uppmjukning av epidermis. Det
behandlade området slappnar återkommande skönhet och harmoni i ansiktet. Stor som en
bas makeup. Att intensifiera och förlänga effekterna av behandling ' matcha Relaxis vassle
grädde.
paketet: serum 30 ml.
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66v-RELAXIS FACE CREAM-BOTOLIKE
Anti-Age åtgärd uppstramande åtgärder lyft wrinkle smoothing ' är
Mjuk kräm rik på naturliga aktiva ingredienser som verkar på förebyggande och minskning
av rynkor genom att främja epidermal musklerna avkoppling. Det behandlade området
slappnar återkommande skönhet och harmoni i ansiktet. För omedelbar matchning med
krämig serum Relaxis-Botolike 66V.
förpackning: 50 ml grädde.
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