Vaše oblíbené produkty
s nádherným dárkem!
NUTRITION LIFT

VITALITE LIFT

Vyživující, zpevňující krém. Speciálně navržen
pro suchou pleť. Revitalizuje ji díky komplexu
Dermostimulines® a restrukturuje pokožku.
Jeho bohatá a přesto snadno vstřebatelná
textura zanechává pleť vláčnou a dokonale
zklidněnou.

Zpevňující, liftingový krém. Ideální péče
pro smíšený typ pleti. Dermostimuliny®
úžasným způsobem povzbuzují regeneraci
buněk. Pokožka získává pevnost a pružnost
a navrací se jí mladistvý vzhled.
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Vysoce regenerační a ochranný krém pro oční
okolí. „Dvojí mládí“ – aktivní látky působí
na povrchu i uvnitř pokožky, dodávají potřebnou regeneraci, hydrataci, vyhlazují vrásky,
rozjasňují a omlazují oční okolí.
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cena

1 993 Kč

Dárek v hodnotě
950 Kč

*K
 orektor výborně kryje tmavé skvrny i kruhy
pod očima, žilky, vyrovnává nerovnost pleti
a perfektně se roztírá. Nezvýrazňuje vrásky!
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KOMPLETNÍ PÉČE O CITLIVOU,
PROBLEMATICKOU PLEŤ
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Denní krém na problematickou pleť s velmi jemnou texturou. Postupně navrací pokožce rovnováhu tím, že reguluje tvorbu mazu, má antibakteriální účinek, matuje pleť – pudry pohlcujícími
mastnotu. Zároveň pleti dodává hydrataci a ochranu a zanechává ji svěží, čistou a bez lesku. Vhodný
i jako podklad pod make-up.

Nepostradatelná noční péče pro citlivou
pokožku - jemný, svěží fluid pro noční péči
o mastnou a problematickou pleť. Čistící
komplex Acnicidin® vyrovnává tvorbu mazotoku, působí antibakteriálně, má protizánětlivý a zklidňující účinek. Pleť je
zároveň dostatečně hydratovaná a regenerovaná.
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895 Kč

+

50 % sleva
cena

559 Kč

=

cena

1 454 Kč
ušetříte 559 Kč

Přejeme Vám krásné
vánoční svátky
Vaše Mary Cohr
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