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BENEXERE
?evval Özçelik Güzellik kullan?r ama ayn? zamanda evde öz bak?m için önerebilir miyim 4
ürün h?zl? hareket 'narin ' ho? ve etkili yetene?ine sahip.

64V-yüz kremi BIOSPHERIX 9 x HYALURON?K dolgu
Anti-ya? 'nemlendirici eylem dolgu'
Gözler ve dudaklar için özellikle uygundur. Yumu?ak do?al krem de?erli dü?ük moleküler
a??rl?kl? hyaluronik asit ve bir yenilikçi patentli 'hyaluronik asit molekül Biyoteknolojik
kökenli dolgu efekti için çapraz ba?l?' ile zenginle?tirilmi?. Hyaluronik asit 9 'nedeniyle
onlar?n dü?ük moleküler a??rl?kl?' x biyosferler su tutmas? ve büyük ölçüde art??
epidermal nemlendirme k?r???kl?k içinde delici ve 9 kez onlar?n birime artan ' cilt
gozlerime doldurma ve k?r???kl?k yeti?tirme te?vik etmek. Ürün bir önemli k?r???kl?k ve
nemlendirici eylem hemen duyusal alg? ile vard?r.
Ambalaj: 50 ml krema.

65V-yüz kremi SALYANGOZ BALÇIK
Anti-ya? eylem '' yeniden yap?land?rma' tansör Yenileyici' besleyici nemlendirici
etkisi
Bu zengin krem bir yumu?ak doku ve fani ' salyangoz yüksek içerik nedeniyle balç?k de %
50'dir ' ile kollajen elastin glikolik asit olu?ur ve vitamin oldu?unu allantoin ' '; K?r???kl?k
'besleme' bir Yenileyici ve deri dokusu ar?nd?r?c? çal??. Cilt tonu 'esneklik' yumu?akl?k ve
parlakl?k verir.
Ambalaj: 50 ml krema.

65V KONSANTRE SERUM YÜZ RELAXIS-BOTOLIKE
'tembel' k?r???kl?k kald?rma eylemi s?k?la?t?r?c? Anti-ya? eylem
Etkili hemen. Yumu?ak jel epidermis gev?eme lehine taraf?ndan önlenmesi ve
k?r???kl?klar?n azalt?lmas? üzerinde hareket do?al aktif maddeler aç?s?ndan zengin.
Tedavi alan? geri gelen güzellik ve uyum yüzüne rahatlat?r. Bir temel makyaj gibi harika.
Yo?unla?t?rmak ve tedavinin etkilerini uzatmak için ' Relaxis peynir alt? suyu krem maç.
paket: serum 30 ml.
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66v-RELAXIS yüz kremi-BOTOLIKE
Anti-ya? eylem eylem k?r???kl?k düzeltme kald?rma Kesinle?tirme ' oldu?unu
Epidermal kas gev?eme te?vik ederek önlenmesi ve k?r???kl?klar?n azalt?lmas? üzerinde
hareket do?al aktif maddeler yumu?ak krem zengin. Tedavi alan? geri gelen güzellik ve
uyum yüzüne rahatlat?r. Kremsi serum Relaxis-Botolike 66V ile acil bir maç için.
Ambalaj: 50 ml krema.
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