ZABALTE SE DO HŘEJIVÉHO „KABÁTKU“...
Výživa, zklidnění a hydratace pro pokožku, která je vystavena nepříznivému prostředí:
• Počasí
• Roušky
• Výrazné teplotní rozdíly – přetopené místnosti/chladné zimní počasí
Nedostatek lipidů u suché pokožky vede k poškození ochranné kožní bariéry. Pokožka tak není dostatečně
chráněna před vnějšími stresovými vlivy a v důsledku zvýšené ztráty tekutin je i dehydratovaná.
Objevují se pocity pnutí, pálení, suchá, „šupinatá“ místa, podráždění, začervenání…

AKČNÍ CENA

NUTRI REPAIR SÉRUM

1224 Kč

– VYŽIVUJÍCÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ, REGENERAČNÍ SÉRUM, 30 ML
P omáhá aktivovat a napravovat vyživující mechanismy pokožky, intenzivně ji
vyživuje, zklidňuje a hydratuje. Použijte ráno/večer pod běžný krém – posílíte
tak ochranu a odolnost pleti.

Běžná cena
1530 Kč

AKTIVNÍ LÁTKY: Jojobový olej, Proceramidy, Liposkin, Olej z jader meruněk,
Hydrosmose®komplex

MASQUE REPARATREUR INSTANTANEE
– VYŽIVUJÍCÍ, ZKLIDŇUJÍCÍ MASKA, 50 ML

AKČNÍ CENA

750 Kč

 ádherná olejovo-krémová konzistence, vyživuje suchou pleť, posiluje její kožní
N
ochrannou bariéru, zklidňuje a obnovuje komfort pleti. Použijte jako okamžitou
pomoc při extrémně suché a podrážděné pleti. Aplikujte 2–3 krát v týdnu.
Nechte působit minimálně 10 minut, smyjte vodou a naneste sérum/krém.

Běžná cena
939 Kč

AKTIVNÍ LÁTKY: makadamiový olej, kameliový olej, olej ze semínek malin,
máslo karite,vitamin E, Hydrosmose®komplex

Pokud si zakoupíte masku i sérum
dohromady, obdržíte k nim navíc jako
DÁREK ZDARMA: Heboučkou deku
na zahřátí! / Hodnota dárku: 604 Kč

dárek

+

+
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Anti-age péče – OČNÍ OKOLÍ
AGE SIGNESN REVERSE „EYES“

– SILNĚ REGENERAČNÍ OČNÍ KRÉM, ZPOMALUJÍCÍ
ZNÁMKY STÁRNUTÍ, 15 ML
 průběhu času se pokožka očního okolí stává zranitelnější vůči známkám
V
stárnutí. Anti-aging aktivita imunitního systému se snižuje.
Díky tomuto krému a jeho revoluční aktivní složce AGE IMMUNE
CELLULAR COMPLEX je Mary Cohr schopna zpomalit známky stárnutí
posílením imunitního systému pleti.

AKČNÍ CENA

2318 Kč

VIDITELNĚ REDUKUJE ZNÁMKY STÁRNUTÍ A ÚNAVY:
• Povadlá oční víčka • vrásky • tmavé skvrny • otoky • tmavé kruhy
APLIKACE: Ráno a večer na očištěné a odlíčené oční okolí.

Ref. č.: 894 590

AKTIVNÍ LÁTKY: Age Immune cellular complex®, Cellular Life
Concentrate®, extrakt z Allaria Esculenta (řasa), extrakt z listů
Rambutanu, Dermochlorella

Jako DÁREK ZDARMA obdržíte
k očnímu krému dámskou kosmetickou etui!

novinka

CENA

740 Kč

+

Běžná cena
2576 Kč

dárek

MICROBIOTIC

– ČISTÍCÍ GEL NA LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ, 15 ML

dárek

Určený na zanícené vřídky, rozšířené a ucpané póry, hrubou strukturu pleti, nedokonalosti.
• REDUKUJE viditelná zanícená ložiska (ACNIPUR COMPLEX: Gluconolactone + Kyselina
glykolová, ZMATŇUJÍCÍ PUDR)
•O
 BNOVUJE ROVNOVÁHU produkce kožního mazu proti nepříjemnému lesku a zaníceným
vřídkům (GLUCOBIO ZN)
•O
 BNOVUJE ROVNOVÁHU kožního ekosystému pro zdravou pleť (LIPACID – udržuje kyselý
kožní plášť na povrchu pleti)
POUŽITÍ: aplikujte kdykoliv během dne na postižená místa.

Jako DÁREK ZDARMA obdržíte Mousse Purifiante
Nettoyante – Čistící pěna na mastnou pleť, 45 ml!
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