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DETODERM SET?
dermo-ar?nd?r?c?
Cildi ar?nd?rmak ve kirleri birikimi ortadan kald?rarak ve etkili bir donuk cilt tedavi ilk
i?aretleri kald?rarak nefes geli?tirmek için özel Revivre yöntemi kal?nla?m?? ve oksijensiz. 
DETODERM sat?r? tüm cilt tipleri için bile en hassas uygundur, hiçbir alkol, parabens ve
agresif yüzey aktif maddeleri içerir. Detoxing ar?nd?r?c?, sebum düzenleyen, ferahlat?c?
ve ayd?nlat?c?, siyah kil, özellikleri peeling ve yat??t?r?c? ve aloe vera nemlendirici
gluconolactone esanslar? ile zenginle?tirilmi?. Onun fizyolojik denge ke?fi ile cilt sa?lar,
hücresel canl?l?k artan do?al i?levleri geri yükler. Maksimum performans çarparak belirli
tedaviye yan?t için cilt haz?rlamak için idealdir.
Belgili tan?ml?k teçhizat da bir ev olarak kullan?labilir.

• TEM?ZLEME KÖPÜ?Ü
ar?nd?r?c? Mus
Hassas köpük temizleyici ya?l? ve kirli cilt, Gluconolactone, Aloe Vera suyu ve Etainaile
zenginle?tirilmi?. Pul pul dökülme ve yava?ça ücretsiz gözenekler, Cilt pürüzsüz ve
rehydrated b?rakarak te?vik etmektedir.
Kullan?m Talimat?: cilt üzerinde uygulamak ve masaj 2-3 dakika. Il?k su ile iyice
durulay?n.
Ambalaj: 6 paketler x 15 ml.

• ARINDIRICI SCRUB
ar?nd?r?c? jel
Peeling jel f?rçalay?n yo?un için ideal ya?l? ve kirli bir cilt. Pürüzsüz ve parlak bir daha
düzgün görünümlü deri verir.
Kullan?m Talimat?: tedavi edilebilir ve 5 dakika masaj alanlar? uygulay?n. Il?k suyla
durulay?n.

• AROM DT
damla ar?nd?r?c?
Esansiyel ya?lar?n de?erli sinerji Jojoba ya?? ve zeytinya??ile kar??t?r?larak. Yüksek
standartlar eudermic özellikleri ile donat?lm??, dermopurificazione derin bir eylem ve deri
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en fazla ihti?am?n? elde etmek idealdir.
Kullan?m Talimat?: alan?nda tedavi olmak için 10 damla da??tmak. Masaj 2 dakika.
Çal?l?klar uygulamas? ile devam edin.
Ambalaj: 10 ml ?i?e.

• ARINDIRICI MASKE
ar?nd?r?c? maske
Siyah kil emici ve eylem kirli ve ya?l? ciltler için ar?tma için Shea ya?? ile zenginle?tirilmi?
krem maske.
Kullan?m Talimat?: yüzünde mükemmel temiz ve kuru, gözleri ve dudaklar? kaç?narak
Tekdüzen bir tabaka uygulay?n. 5 dakika masaj sonra 10-15 dakika b?rak?n. Il?k suyla
durulay?n.
Ambalaj: 6 paketler x 15 ml.

• ARINDIRICI SERUM
Serum ar?nd?r?c?
Serum çok hafif doku Ar?nd?r?c?. Tazelik ve nem ho? bir hissi verir. Saf olmayan cilt için
ideal Sebasöz salg?s?n? dengeler ve parlak etkisi ve pürüzsüz verir.
Kullan?m Talimat?: sabah ve ak?am yüz, boyun ve dekoltenizi uygula. Komple emme
lehine yava?ça masaj. Krem Temizleme ile devam edin.
Ambalaj: 30 ml ?i?e.

• ARINDIRICI KREM
ar?nd?r?c? krem
Ar?nd?r?c? ve ya?l?, parlak ve ya?l? için mattifying yumu?ak dondurma. T-bölgesi, yeniler
???lt? en aza indirmek ve düzgünle?tirir doku deri. Esanslar? bitkisel ar?nd?r?c?, Aloeözü
ve rebalance deri etkisi mat parlakl?k etkisi kaç?narak losyon maddeler bitirmek.
Kullan?m Talimat?: yüz, boyun ve dekoltenizi uygula. Yava?ça tamamen absorbe kadar
masaj yap?n?z.
Ambalaj: 50 ml kavanoz.

DERMOPURA SET?
Anti-spot tedavi
Matifying lekeleri (gözenekleri, berrakl?k, döküntü) azaltmak ve eksiklikleri özellikle anlar
tezahür normal ciltler için stres regularizing, genetik yatk?nl?k, ko?ullar? atmosferik ve
hormonal etkiler. Ayn? zamanda erkek cilt için idealdir.
Belgili tan?ml?k teçhizat da bir ev olarak kullan?labilir.

• AROM DP
damla balans
Esansiyel ya?lar?n de?erli sinerji Jojoba ya?? ve zeytinya??ile kar??t?r?larak. Yüksek
standartlar eudermic özelliklerle donat?lm??, cilt lekeleri azaltmak ve siyah nokta
kald?rmak idealdir.
Kullan?m Talimat?: alan?nda tedavi olmak için 10 damla da??tmak. Dairesel hareketler
ile masaj yapmak için 2 dakika. Çal?l?klar uygulamas? ile devam edin.
Ambalaj: 10 ml ?i?e.

• DERMOPURA MASKE
Anti-nokta maskesi
Ar?nd?r?c? ve büzücü maskesi. Zenginle?tirilmi? jojoba ya?? ve lavantayapraklar?, 
biberiye, kekik ve adaçay? ortadan kald?r?r a??r? sebum ve kirleri.
Kullan?m Talimat?: yüzünde mükemmel temiz ve kuru, gözleri ve dudaklar? kaç?narak
Tekdüzen bir tabaka uygulay?n. Dairesel hareketler ile Masaj, sonra üzerinde 10-15
dakika b?rak?n. Il?k suyla durulay?n.
Ambalaj: 6 paketler x 15 ml.

• DERMOPURA SERUM
Anti-nokta serum
Saf olmayan deri ve akne e?ilimli cilt için cilt kusurlar?n? kar?? konsantre serum a??r?
sebum kald?r?r ve gözenekleri serbest b?rak?r.
Kullan?m Talimat?: sabah ve ak?am etkilenen bölgelere uygulay?n. Komple emme
lehine yava?ça masaj. Dermopura krema ile devam edin.
Ambalaj: 30 ml tüp.

• DERMOPURA KREM
Anti-nokta krem
Ya?l? ve kirli cilt ar?nd?r?c? bu tür i?lemlerin yenilikçi krem kusurlar? kar??. Azelaik asit
ve Propolisözü dayal?, gözenek serbest b?rakarak cildin görünümünü geli?tirir.
Kullan?m Talimat?: etkilenen bölgelere ve komple emme lehine masaj uygulay?n.
Ambalaj: 30 ml tüp.
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