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SALYANGOZ G?ZL?

Bütün sat?r?nda no Parabens, mineral ya? veya vazelin ürünlerdir. Koku beyan? ve nikel
test formül gerektiren alerjenler ücretsizdir.

SALYANGOZ gizli temiz 2 in 1 yüz toner süt ve tonik salyangoz balç??a temizlik
Zorlu emülsiyon fizyolojik pH çok hafif ve yumu?ak dokusu nedeniyle cilt temizli?i
için. Zengin de?erli malzemeler filtre salyangoz salg? (salyangoz), tatl? badem ya?? ve
avokado ya??, tüm cilt tipleri için uygundur.
Nas?l kullan?l?r: aln?ndan, yüz, boyun ve dekoltenizi kuru cilde uygulay?n.
Sünger veya s?cak su havzalar?n? ?slat?lm?? pamuk ile a??r? kald?r?n.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

SALYANGOZ SECRET SERUM serum salyangoz sümük için
Yumu?ak jel s?v? doku ile ve onun de?erli do?al aktif maddeler yüksek içeri?i sayesinde
gibi ???k: kendi antioksidan, nemlendirici ve özellikleri tonlama ile salyangoz salg?
(salyangoz) filtre ve kay?n kök hücreleri.
Nas?l kullan?l?r: gözleri ve dudaklar? hafif dairesel masaj ile ürün az miktarda
uygulamak ve ard?ndan yüz, boyun ve dekoltenizi dinlenmek için hareket. Sabah tekrar ve
cilt üzerinde ak?am temiz ve iyice kurulay?n.
Ambalaj: 15 ve 30 ml ?i?e.

SALYANGOZ gizli maske yüz maskesi salyangoz krem
Yumu?ak krem maske salyangoz salg? dahil olmak üzere de?erli aktif maddeler içinde
zengin yat??t?r?c?, nemlendirici, antioksidan, s?k?la?t?r?c? ve antiwrinkle, Calendula ve
sakinle?tirici ve yat??t?r?c? özellikleri, kaolin ve Glisirretinik asit yüksek ayd?nlatma,
yat??t?r?c? ve temizlik için bilinen Aloe ile (salyangoz) filtre.
yönergelerini kullan?n: yüz, boyun ve dekoltenizi cömert bir tabaka uygulay?n.
Üzerinde sünger veya s?cak su havzalar?n? fazla üründe ?slat?lm?? pamuk ile sonra
Kald?r 15-25 dakika bekletin.
Ambalaj: 250 ml tüp.

SALYANGOZ gizli kremi salyangoz sümük yüz kremi
Bu so?uk i?leme nedeniyle ola?anüstü özellikleri korur salyangoz salg? filtre uygulanm??
(salyangoz) yüksek bir yüzdesi ile kozmetik içerir. Formülü ve i?leme yöntemi benzersiz ve
harika, mücadele, önlemek ve büyük etkisi, yüz ve vücut çok say?da kusurlar? dindirmek
için yayg?n olarak kullan?lan bu kremi
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Nas?l kullan?l?r: sabah uygulamak ve temiz, Kuru Cilt için hemen serum emici sonra
ak?am.
Ambalaj: 150/30 ml tüp.

SALYANGOZ Hyaluronik jel maske maske gizli JALURONIC salyangoz sümük için
Bu maske TNT, söyle kaplarda yüksek hidrofilik peçe ?eklinde gelir. Kuma? yumu?ak jel
dolu salyangoz sümük ve Ginseng glyceric ay?klamak bat?r?lm??. Bu maske etkisi yüz ve
boyun, göz ve dudak kontur dahil olmak üzere cilt geli?tirir.
Nas?l kullan?l?r: mükemmel yüz ve boyun, cilde uygun t?kan?kl??? teknikleri yaparak
ba?l? kalmak neden doku uygulamak. 20-30 dakika kals?n. Maske ve Pat aktif maddeler
tam emilimini kadar kald?r?n.
Ambalaj: tek doz paketler.
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