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SKIN DEEP kit vi?n không Parabens, d?u khoáng, PEG, Silicon, nhân t?o
Kit sáng t?o ???c thi?t k? ?? gi?i quy?t các v?n ?? v?:
• H? H?NG DA;
• DA NG??I TR?I QUA ?I?U TR? XÂM L?N;
• CÁC TI?P XÚC QUÁ NHI?U V?I ÁNH N?NG M?T TR?I, TH?M CHÍ B?NG DA ??;
• DA V?I V?T S?O;
• LÀN DA B? H? H?I DO Ô NHI?M;
• LÀN DA KHÔ VÀ NH?Y C?M.

72 v-ENZYME L?T v?i protease và allantoin
Gel m?t n? v? ?ã tái sinh quan tr?ng m?t l?p bi?u bì. Giúp làm gi?m nh??c ?i?m, ?? chu?n
b? t?t h?n da cho ph??ng pháp ?i?u tr? th?m M? và mang l?i cho nó r?ng r? ngay l?p t?c.
?óng gói: l? 30 ml.

73v làm s?ng l?i t?p trung v?i aloe vera gel, ch?t nh?n ?c, ???ng liên k?t v?i
hyaluronic acid, elderberry gi?i nén
Khu ph?c h?p ?a ch?c n?ng ??c bi?t k?t h?p m?t h? b?i c?a l?a ch?n c?n th?n các thành
ph?n t? nhiên ?? tái sinh l?p bi?u bì da ?àn h?i và r?ng r?. Làm s?ng l?i tác d?ng ngay l?p
t?c, t??ng các hi?n t??ng c?a c?m giác và ?? trong quá trình ch?a b?nh da b? h? h?i.
?óng gói: chai 20 ml.

huy?t thanh 74v nh? nhàng và ph?c h?i v?i ch?t nh?n ?c, natri DNA, aloe vera gel và
argan d?u và mastic
Nh? nhàng huy?t thanh v?i n?ng ?? cao c?a c? th? các thành ph?n t? nhiên th?c hi?n nh?
nhàng r?t c?n thi?t và b?. Góp ph?n ?? kh?c ph?c làn da hoàn h?o. Evens ra màu da, t?ng
c??ng ?? sáng và tr? v? giai ?i?u, ?? ?àn h?i và hydrat hóa.
?óng gói: chai 20 ml.

làm m?i 75v GEL m?t n? tái sinh v?i ?c slime, aloe vera gel, ???ng liên k?t v?i
hyaluronic acid
Làm m?i, và làm d?u gel v?i các thành ph?n ch?c n?ng tái sinh và nh? nhàng cho c?u tr?
và tho?i mái ?? l?p bi?u bì. Giúp khôi ph?c l?i s? cân b?ng t? nhiên c?a da b? h? h?i trong
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t? ??ng s?a ch?a. Gel các công th?c mà không Parabens, PEG, olminerali, Silicon, màu
s?c nhân t?o.
?óng gói: 100 ml ?ng.

b?o v? 76v lo?i kem d??ng ?m kem ?c slime, natri DNA, aloe vera gel, v??t qua liên
k?t v?i acid hyaluronic, d?u cây nh? h??ng và elderberry gi?i nén
Công th?c quý giá, phong phú v?i ch?t làm m?m, nuôi d??ng các thành ph?n vô cùng sâu
vào da th?m chí ?òi h?i nhi?u nh?t. Kem này là nh? nhàng, b?o v?, Gi? ?m và nuôi d??ng;
b?o v? ch?ng l?i tia c?c tím b?ng cách trì hoãn n?ng da, không nh?n và h?p th? m?t cách
nhanh chóng, cho m?t c?m giác êm ái kéo dài.
?óng gói: chai 15 ml.

SKIN DEEP home kit
Kit sáng t?o ???c thi?t k? ?? nhân r?ng hi?u qu? ?i?u tr? ???c th?c hi?n t?i vi?n.

b?o v? 77v kem làm d?u da
Công th?c quý giá, phong phú v?i ch?t làm m?m, thành ph?n b? d??ng da c?c k? yêu c?u
ho?t ??ng.
?óng gói: chai 50 ml.

t?p trung làm s?ng l?i 78v
Khu ph?c h?p ?a ch?c n?ng ??c bi?t k?t h?p m?t h? b?i c?a l?a ch?n c?n th?n các thành
ph?n t? nhiên ?? tái sinh l?p bi?u bì da ?àn h?i và r?ng r?.
?óng gói: chai 15 ml.
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