VALENTÝNSKÁ NABÍDKA
Veškeré akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Slevy se nesčítají.

NOVINKA
DOUBLE JEUNESSE Contour Yeux
– „Dvojí mládí“ pro oční okolí
Známky stárnutí v očním okolí jsou výraznější a viditelnější než
v jiné části obličeje. Je proto nutné volit specifickou péči pro tuto
oblast – jemnou, šetrnou a bohatou na vysoce aktivní účinné látky.
Nový krém z řady „Nové mládí“ se svým působením zaměřuje na
vrásky, známky únavy, regeneraci ochranu, hydrataci a zpevnění.
Aktivní látky jako kyselina hyaluronová, máslo z manga, Cellular
life concentrate® – oživující buněčný koncentrát, výtažek z hnědé
mořské řasy a hydrolyzovaná DNA intenzivně a přitom jemně
pečují o tuto citlivou oblast. Výsledkem je zářivá a viditelně
omlazená pleť v očním okolí!
Aplikujte jemnými tahy na oblast dolních víček, pod obočí,
a rozetřete na spánky ráno a večer před nanesením běžného
denního krému na obličej.

Cena: 1 993 Kč
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VALENTÝNSKÁ NABÍDKA
Veškeré akce platí od 1. 2. do 28. 2. 2017 nebo do vyprodání zásob.
Slevy se nesčítají.

„SOS“ PLEŤOVÁ PÉČE

Pleťová péče v miniaturkách pro vyzkoušení nebo na cesty. Přípravky jsou určeny pro zimní období, kdy
je pokožka obličeje více zatížena mrazivým, zimním počasím. Pomáhá zklidňovat podrážděnou citlivou
pleť, regeneruje ji a šetrně o ni pečuje. Vyzkoušejte, nebo si dopřejte své oblíbené produkty
v miniaturkách, za zvýhodněné ceny!

Péče „Oční okolí“
Eye Clean, 30 ml - Dvousložkový odličovač očního okolí jemně a šetrně odstraní make-up
v oblasti očního okolí. Aplikujte malé množství na navlhčené vatové tampony (teplou vodou)
a vytřete od vnitřního koutku oka ke vnějšímu. Opakujte do úplného odstranění líčení.
Poté aplikujte oční krém.
Oční krém Eye Fresh, 5 ml - má viditelné účinky na odstranění známek únavy v očním okolí.
Zároveň hydratuje a má drenážní účinky. Naneste malé množství a jemně rozetřete na oblast
dolních víček, pod obočí a spánky.
Akční cena v dárkové taštičce: 399,- Kč

Péče „Jemnost“
Creme Anti-Rougeurs Instantanee, 5 ml – „SOS“ krém na podrážděnou, začervenalou
pokožku s žilkami. Zvláště v mrazivém zimním období pokožka může být extrémně
přecitlivělá a náchylná k začervenání a zviditelnění drobných žilek. Aplikujte malé množství
krému kdykoliv během dne, i přes make up jako sos pomoc a ochranu na postižená místa.
Jako prevenci naneste vždy ráno pod běžný denní krém.
Masque MultiSensitive , 15 ml – pomáhá zklidňovat citlivou pleť. Zanechává ji
s vyrovnanou barvou, zklidněnou a hydratovanou. Naneste dle potřeby na odlíčenou pleť
obličeje a nechte působit minimálně 10 minut. Poté smyjte vlažnou vodou a naneste krém.
Akční cena v dárkové taštičce: 499,- Kč

Péče „Nové mládí“
Creme Nouvelle Jeunesse, 15 ml – silně regenerační a omlazující krém, který má
protivráskový, liftingový a hydratační efekt na pleť. Aplikujte na odlíčenou pokožku
obličeje a krku, ideálně po nanesení Vitální esence.
Masque Nouvelle Jeunesse, 15 ml – regenerační maska, která okamžitě dodá pleti
potřebné aktivní látky pro mladistvý vzhled. Regeneruje, vyživuje, hydratuje
a zvláčňuje pokožku obličeje. Aplikujte 2-3x týdně na vyčištěnou pokožku obličeje
a nechte působit minimálně 10 minut. Poté omyjte vlažnou vodou a naneste
Creme Nouvelle Jeunesse.
Akční cena v dárkové taštičce: 899,- Kč
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