novinka

Dubnová nabídka

Ke každému zakoupenému produktu Gommage „Peau d´Orange“
dostanete jako dárek zdarma Tělovou Vitální Esenci 30 ml
+ Nouvelle Jeunesse Soleil Corps 50 ml v hodnotě 510 Kč!
Gommage „Peau d´Orange“
Zeštíhlující peelingový tělový gel, který pomáhá odstraňovat vzhled
„pomerančové kůry“ na pokožce těla.
• Dvojí peelingový účinek: mechanický a enzymatický
• Zeštíhlující aktivní látky: Cafein + Extrakt z břečťanu + Mentol
– stimulují proces odbourávání tuku společně s drenážním účinkem.
Použití: Aplikujte ve spše na pokožku těla, zaměřte se na
problematické partie. Drenážními tahy podpoříte efekt účinku. Nechte
chvilku působit, poté smyjte vodou. Použijte 2–3x v týdnu.
Doporučení: Po sprše použijte po peelingu zeštíhlující produkt
na tělo pro běžnou denní péči. Používejte takto alespoň 1–3 měsíce.

Essences Vitales
Synergisantes, 30 ml

Nouvelle Jeunesse
Soleil Corps, 50 ml

cena

877 Kč
dárky
v hodnotě

510 Kč

dárky
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Dubnová nabídka
Creme Pure Defence SPF 15
– Multi-ochranný krém SPF 15
+ dárek zdarma
Dárek zdarma
Nádherný
doplněk, šperk
– náhrdelník

Když je pokožka vystavena více externím stresovým
faktorům, ztrácí svou přirozenou obranyschopnost,
stává se křehkou a nedokáže se dokonale chránit.
Objevují se známky stárnutí, kůže trpí a „dusí se“.
Pure Defense chrání pokožku před negativními účinky
znečištěného životního prostředí – znemožňuje přilnutí
znečištěných částic na pleť, neutralizuje volné radikály,
hydratuje ji a zklidňuje a chrání díky SPF 15.

Akční cena

1 513 Kč

Aplikujte na pokožku každé ráno tento ochranný krém
a uvidíte, jak se po pár dnech obličej rozzáří a odstraní
našedlý a mdlý vzhled!

ušetříte 168 Kč

kupte si Mati Creme Clarifiante
+ Acnight serum s 50% slevou
Věnujte tu správnou péči
Mati Creme Clarifiante
– denní péče
mastné a problematické
pokožce a připravte ji na léto!
Dárek zdarma
kosmetické zrcátko

Acnight serum
– noční péče

+

Akční cena

1 454 Kč

50 %
sleva

ušetříte 559 Kč
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