Нощен крем

Тоник

Дневен крем

Против Стареене c Коластра
Нощен крем с коластра, който
елиминира първите признаци
на стареенето
50 мл / 1.7 fl. oz

Против Стареене c Коластра
Тоник за лице с коластра, който
елиминира първите признаци
на стареенето
150 мл / 5 fl. oz

Против Стареене c Коластра
Дневен крем с коластра,който
елиминира първите признаци
на стареенето
50 мл / 1.7 fl. oz

Наличен е с аромат
или без аромат

Наличен е с аромат
или без аромат

Наличен е с аромат
или без аромат

Жизненост, хидратация, интензивна грижа.

Подхранващ, освежаващ, стягащ.

Подхранващ, хидратиращ, защитен, омекотяващ.

Регенериращ крем за нощна грижа, съдържащ вещества,
които помагат да се поддържа младия вид на кожата.
Комплекс от натурална коластра и нашият патентован
циклопептид. Внимателно подбраната комбинация от
активни съставки подобрява еластичността и силата на
клетките на кожата. Крем, вдъхновен от природата, който
забавя процеса на стареене и спомага за свежия ви тен.

Тоник за лице без алкохол, който съдържа натурална коластра
и Physiogenyl. Тоникът ще хидратира и освежи кожата на
вашето лице. Tой е подходящ и за отстраняване на грим,
почистване на лицето и деколтето и подготвянето им за
нанасяне на крем. Перфектна грижа осигуряваща жизненост на
кожата. Може да използвате тоника сутрин и вечер.

Крем, съдържащ натурална коластра и екстракт от специални

Употреба: нанесете крема върху почистената кожа на
лицето и втрийте внимателно

Употреба: поставете малко количество тоник за лице на
козметичен тампон и нежно почистете лицето и деколтето.
Може да се прилага няколко пъти на ден.

водорасли, който стяга, хидратира и освежава кожата на лицето.
Интензивното действие на внимателно подбраните компоненти
в крема придава на вашата кожа изключителна свежест и и
осигурява ежедневна защита от вредни влияния. Стимулира
регенерацията на клетките и премахва бръчките. Поглезете
вашата кожа. Крем, вдъхновен от природата.
Употреба: нанесете крем върху почистена кожата и
внимателно втрийте

Лифтинг серум

Гел за около очите

Гел за измиване

Против Стареене c Коластра
Серум с коластра, елиминиращ
първите белези
на стареенето
30 мл / 1 fl. oz

Против Стареене c Коластра
Гел за очи с коластра,който
елиминира първите признаци
на стареенето
30 мл / 1 fl. oz

Против Стареене c Коластра
Mек сапун за лице с коластра, който
елиминира първите признаци
на стареенето
150 мл / 5 fl. oz

Наличен е с аромат
или без аромат

Наличен е с аромат
или без аромат

Хигиена, хидратация, нежна грижа.

Изглаждане, регенерация, стягане.
Серум за лице, съдържащ натурална коластра, хиалуронова
киселина и патентован Dermotenseur. Той подпомага
възстановяването на колагена и тонуса на кожата.
Серумът оставя кожата мека, еластична и в естествен вид.
Употреба: Нанесете серума върху кожата и втрийте
внимателно. Препоръчва се да се използва като база
преди дневения и нощния крем. По този начин се удвоява
противостареещото действие. Може също така да се
използва и като основа под грим.

Наличен е с аромат
или без аромат

Гел за около очите, който изглажда, освежава и възвръща
красотата на вашите очи.
Съдържа натурална коластра, екстракт от дървесна кора
и хиалуронова киселина. Гелът намалява подпухналостта
и освежава кожата около очите. Изключително леката
консистенция на гела лесно прониква в дълбочина на кожата.
Употреба: с потупващи движения нанесете малко количество
от гела върху кожата около очите. Използвайте сутрин и вечер.

Измиващ гел за лице с натурална коластра, алое вера и
водорасли. Комбинацията от активни вещества, интензивно,
но в същото време и нежно почиства лицето и деколтето,
оставяйки кожата хидратирана. Не предизвиква раздразнения.
Нежен към кожата.Не съдържа оцветители.
Употреба: Нанесете малко количество от сапуна върху
навлажнена кожа и с кръгови движения разнесете сапуна върху
цялото лице. След това го отстранете с тампон за лице или
изплакнете. Използвайте тоника за старателно почистване на
кожата сутрин и вечер.

