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BENEXERE
4 s?n ph?m có kh? n?ng nhanh chóng hành ??ng 't? nh?' d? ch?u và hi?u qu? mà nh?ng
?ng d?ng kì nh?ng cùng m?t lúc có th? ?? ngh? cho t? ch?m sóc t?i nhà.
64V-m?t kem BIOSPHERIX 9 x HYALURONIC FILLER
ch?ng tu?i 'hydrating hành ??ng ph?'
??c bi?t thích h?p cho m?t và môi. M?m kem t? nhiên phong phú v?i axit hyaluronic quý
tr?ng l??ng phân t? th?p và m?t sáng t?o c?p b?ng sáng ch? 'cross-linked phân t?
hyaluronic acid ngu?n g?c linh' hi?u ?ng ph?. Biospheres axit hyaluronic 9 x 'do c?a h?
th?p tr?ng l??ng phân t?' gi? n??c và r?t nhi?u t?ng hydrat hóa bi?u bì là thâm nh?p vào
n?p nh?n và t?ng ??n 9 l?n kh?i l??ng c?a h? ' ?? khuy?n khích làm ??y rãnh da và ch?n
nuôi c?a n?p nh?n. S?n ph?m này có quan tr?ng ch?ng nh?n và gi? ?m v?i nh?n th?c c?m
giác ngay l?p t?c hành ??ng.
?óng gói: 50 ml kem.
65V the m?t kem ?c SLIME
hành ??ng ch?ng tu?i 'tái sinh 'tái c?u trúc' tensor' dinh d??ng gi? ?m hi?u qu?
Kem này phong phú v?i k?t c?u m?m m?i và các tiêu tan l?n 'do n?i dung cao ?c ch?t nh?n
c?ng là 50% ' bao g?m các axit glycolic elastin collagen và vitamin là allantoin ' '; N?p nh?n
'?n' ?óng m?t tái sinh và làm s?ch các t? bào da. Cung c?p cho da giai ?i?u 'h?i' m?m m?i
và r?ng r?.
?óng gói: 50 ml kem.
HUY?T THANH T?P TRUNG 65V KHUÔN M?T RELAXIS-BOTOLIKE
hành ??ng ch?ng tu?i làm s?n ch?c các hành ??ng nâng n?p nh?n 'l??i'
Hi?u qu? ngay l?p t?c. Soft gel giàu t? nhiên thành ph?n ho?t ??ng hành ??ng phòng ng?a
và gi?m các n?p nh?n b?ng thu?n l?i th? giãn c?a l?p bi?u bì. Khu v?c ?i?u tr? giãn tr? v?
v? ??p và s? hài hòa cho khuôn m?t. Tuy?t v?i nh? là m?t trang ?i?m c? b?n. ?? t?ng c??ng
và kéo dài th?i gian tác ??ng c?a ?i?u tr? ' phù h?p v?i Relaxis s?a kem.
tr?n gói: serum 30 ml.
66v-RELAXIS m?t kem-BOTOLIKE
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hành ??ng ch?ng tu?i làm s?n ch?c các hành ??ng nâng làm m?n n?p nh?n ' là
M?m kem phong phú trong t? nhiên thành ph?n ho?t ??ng hành ??ng phòng ng?a và gi?m
các n?p nh?n b?ng cách thúc ??y th? giãn c? b?p bi?u bì. Khu v?c ?i?u tr? giãn tr? v? v?
??p và s? hài hòa cho khuôn m?t. Cho m?t tr?n ??u ngay l?p t?c v?i kem serum RelaxisBotolike 66V.
?óng gói: 50 ml kem.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

