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BENEXERE-LÄDER
Inga parabener, mineralolja, PEG, silikoner, konstgjorda

SKIN-DEEP-kit Institutet inga parabener, mineralolja, PEG, silikoner, konstgjorda
Innovativ kit utformade för att lösa problemen med:
• SKADAD HUD;
• HUD SOM GENOMGICK INVASIVA BEHANDLINGAR;
• ÖVERDRIVEN EXPONERING FÖR SOLEN, ÄVEN AV RÖD HUD;
• HUD MED ÄRR;
• HUD SOM SKADATS AV FÖRORENINGAR.
• UTTORKAD OCH KÄNSLIG HUD.

72 v-ENZYM PEELING med proteas och allantoin
Gel Peel mask som har en viktig regenerera epidermis. Hjälper till att reducera blemmor,
för att bättre förbereda huden för kosmetiska behandlingar och ger det omedelbar lyster.
förpackning: flaska 30 ml.

73V-REVITALIZING koncentrat med aloe vera gel, snigel slem, cross kopplade
hyaluronsyra, fläder extrakt
Speciella multipurpose komplex som kombinerar en pool av noggrant utvalda naturliga
ingredienser för regenerering av epidermis ger huden spänst och lyster. En omedelbar
vitaliserande effekt, kontrasterar fenomenen av känslan och rodnad i läkningsprocessen
av skadad hud.
förpackning: flaska 20 ml.

74V-lugnande och återuppbyggande SERUM med snigel slem, natrium DNA, aloe
vera gel och argan oljor och mastix
Lugnande serum med en hög koncentration av särskilda naturliga ingredienser som utför
viktiga lugnande och stärkande. Bidrar till att korrigera huden brister. Jämnar ut hudtonen,
förbättrar ljusstyrkan och returnerar tonen, elasticitet och fukt.
förpackning: flaska 20 ml.

75V-uppfriskande GELMASK regenererande med snigel slem, aloe vera gel, cross
kopplade hyaluronsyra
Uppfriskande och lugnande gel med funktionella ingredienser från regenererande och
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lugnande, ger lindring och komfort till epidermis. Hjälper till att återställa den naturliga
balansen i huden huden skadats i bilverkstäder. Gel-formula utan parabener, PEG,
olminerali, silikoner, artificiella färger.
förpackning: 100 ml tub.

76v-skyddande grädde fuktighetskräm med snigel slem, natrium DNA, aloe vera gel,
korsa länkade hyaluronsyra, olja av mastix träd och fläder extrakt
Dyrbara formula, berikad med mjukgörande, närande komponenter extremt djupt in i även
de mest krävande skinn. Denna kräm är lugnande, skyddande, återfuktande och närande;
skyddar mot UV-strålar genom att fördröja den hud photoaging, är inte fet och absorberas
snabbt, ger en långvarig känsla av mjukhet.
förpackning: flaska 15 ml.

SKIN-DEEP-home kit
Innovativ kit utformade att multiplicera effekten av behandling som utförs vid Institutet.

77v-skyddande CREAM-återfuktande
Dyrbara formula, berikad med mjukgörande, huden näringsgivande komponenter extremt
krävande arbeten.
förpackning: flaska 50 ml.

78v-REVITALIZING koncentrat
Speciella multipurpose komplex som kombinerar en pool av noggrant utvalda naturliga
ingredienser för regenerering av epidermis ger huden spänst och lyster.
förpackning: flaska 15 ml.
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