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SNIGEL HEMLIGHET

Alla produkter i linjen finns inga parabener, mineralolja eller vaselin. Doften är fri från
allergener som kräver deklaration och Nickel testad formel.

SNIGEL hemlighet ren 2 i 1 ansiktsvatten rensning mjölk och TONIC till snigel slime
Formidabel emulsion för rengöring av huden, på grund av dess mycket ljus och krämig
konsistens på Fysiologiskt pH. Rika på värdefulla ingredienser snigel sekretion filtreras
(snigel), mandelolja och avokado olja, den är lämplig för alla hudtyper.
Hur du använder: gäller på torr hud från pannan, genom ansikte, hals och dekolletage.
Ta bort överflödigt med svampar eller bomull fuktad i varmt vatten akviferer.
förpackning: flaska 200 ml.

SNIGEL hemlighet SERUM serum till snigel slime
Soft gel med en flytande konsistens och ljus tack vare den höga halten av dess värdefulla
naturliga aktiva ingredienser såsom: snigel sekretion filtreras (snigel) och beech stamceller
genom deras antioxidant, återfuktande och toning egenskaper.
Hur du använder: applicera en liten mängd av produkten med en ljus cirkulär massage
insistera på ögon och läppar och sedan gå vidare till resten av ansikte, hals och
dekolletage. Upprepa morgon och kväll på huden ren och torka ordentligt.
förpackning: 15 och 30 ml flaska.

SNIGEL hemlighet MASK ansiktsmask i snigel grädde
Soft cream mask rika på värdefulla aktiva ingredienser inklusive snigel sekretion filtreras
(snigel) med lugnande, återfuktande, antioxidant, uppstramande och antiwrinkle,
ringblomma och Aloe känd för sina lugnande och lugnande egenskaper, kaolin och
glycyrrhetinsyra syra med hög lightening, lugnande och renande.
riktningen för använda: Applicera ett generöst lager på ansikte, hals och dekolletage.
Lämna på 15-25 minuter från sedan ta bort med svampar eller bomull fuktad i varmt vatten
akviferer överflödig produkt.
förpackning: 250 ml tub.

SNIGEL hemlighet grädde snigel slem ansiktskräm
Kosmetiska med en hög andel av snigel sekretion filtrerade (snigel) som på grund av kall
bearbetning bevarar de exceptionella egenskaperna den innehåller. Dess formel och
bearbetningsmetod gör denna kräm en unik och underbar, som ofta används för att
bekämpa, förhindra och lindra med stor framgång, många brister av ansikte och kropp.
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Hur du använder: gäller morgon och kväll till ren, torr hud omedelbart efter absorberande
serum.
förpackning: 150/30 ml tub.

SNIGEL hyaluronsyra Gel mask till MASK SECRET JALURONIC snigel slime
Denna mask kommer i form av slöja i TNT, mycket hydrofila, i monodose behållare. Tyget
är indränkt i en mjuk gel full av snigel slem och glyceric extrakt av Ginseng. Effekten av
denna mask förbättrar huden i ansikte och hals, inklusive ögonen och läpparna kontur.
Hur du använder: gälla vävnad orsakar det att följa perfekt hud i ansikte och nacke
genom att göra lämpliga ocklusion tekniker. Lämna i 20 till 30 minuter från. Ta bort
masken och Pat tills fullständig absorption av de aktiva ingredienserna.
förpackning: endosbehållare dospåsar.
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