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BENEXERE-TAHIL DER?
No Parabens, mineral ya?, PEG, Silikonlar, yapay

SKIN DEEP seti Enstitüsü no Parabens, mineral ya?, PEG, Silikonlar, yapay
Sorunlar? çözmek için tasarlanm?? yenilikçi seti:
• DER? ZARAR;
• ?NVAZ?V TEDAV?LER YAPILAN C?LT;
• A?IRI GÜNE?E MARUZ KALMA, KIRMIZI DER? TARAFINDAN B?LE;
• C?LT ?ZLER? ?LE;
• K?RL?L??? TARAFINDAN ZARAR GÖRMÜ? C?LT;
• SUSUZ VE HASSAS B?R C?LT.

72 v-enzim proteaz ve allantoin ile PEELING
Epidermis önemli bir Yenileyici vard?r jel kabu?u maskesi. Lekeleri cilt için kozmetik
tedaviler daha iyi haz?rlanmak için azalt?lmas?na yard?mc? olur ve hemen parlakl?k verir.
Ambalaj: 30 ml ?i?e.

hyaluronik asit 73v CANLANDIRICI konsantre aloe vera jel, salyangoz balç?k, çapraz
ile ba?lant?l?, mürver özü
Özel amaçl? karma??k bir havuz cilt elastikiyetini ve parlakl?k veren epidermis Yenileyici
için özenle seçilmi? do?al maddeler ile birle?tirerek. Canland?r?c? bir etki, duyum ve
k?zar?kl?k hasarl? cilt iyile?me süreci içinde olaylar?n kar??tt?r.
Ambalaj: 20 ml ?i?e.

74v YATI?TIRICI ve onar?c? SERUM salyangoz slime, sodyum DNA, aloe vera jel ve
argan ya?lar? ve mastik ile
Gerekli yat??t?r?c? ve restoratif gerçekle?tirmek belirli do?al maddeler yüksek bir
konsantrasyon ile serum yat??t?r?c?. Cilt kusurlar?n? düzeltmek için katk?da bulunur. Cilt
tonunu dengeler, parlakl??? art?r?r ve sesi, esneklik ve hidrasyon döndürür.
Ambalaj: 20 ml ?i?e.

75V CANLANDIRICI jel maskesi Yenileyici salyangoz balç?k, aloe vera jel, çapraz
ba?lant?l? hyaluronik asit
Serinletici ve yat??t?r?c? jel Yenileyici ve yat??t?r?c? fonksiyonel malzemelerle, rahatlama
ve konfor için epidermis verir. Oto hasar cilt cilt do?al dengeyi için yard?mc? olur. Jel

                               pagina 1 / 2



formülü parabenler, PEG, olminerali, Silikonlar, yapay renkler olmadan.
Ambalaj: 100 ml tüp.

76v-koruyucu krem nemlendirici ile salyangoz balç?k, sodyum DNA, aloe vera jel,
çapraz ba?lant?l? hyaluronik asit, ya?, sak?z a?açlar? ve mürver özü
De?erli formül, yumu?at?c?, bile?enleri son derece derin bile en zorlu derileri besleyici ile
zenginle?tirilmi?. Bu krem yat??t?r?c?, koruyucu, nemlendirici ve besleyici; Cilt photoaging
geciktirerek UV ???nlar?na kar?? korur, ya?l? de?il ve h?zl? bir ?ekilde uzun süreli bir
yumu?akl?k hissi veren absorbe eder.
Ambalaj: 15 ml ?i?e.

SKIN DEEP ev kiti
Tedavinin etkinli?ini çarpmak için tasarlanm?? yenilikçi seti Enstitüsü'nde gerçekle?tirilen.

77v-koruyucu krem-nemlendirici
De?erli formül, Cilt besleyici bile?enleri son derece zorlu i?leri yumu?at?c? ile
zenginle?tirilmi?.
Ambalaj: 50 ml ?i?e.

78v CANLANDIRICI konsantre
Özel amaçl? karma??k bir havuz cilt elastikiyetini ve parlakl?k veren epidermis Yenileyici
için özenle seçilmi? do?al maddeler ile birle?tirerek.
Ambalaj: 15 ml ?i?e.
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