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Baume Nutri Repair  
/ Vyživující tělový balzám, 200 ml

• Obnovuje lipidy v epidermis
• Zabraňuje ztrátě vody
Máslová textura tohoto výživného balzámu tvoří bariéru, která  
brání odpařování vody a obklopuje pokožku jemností. Pokožka  
je vláčnější, hladší a sametově hebká na dotek bez pocitu  
suchosti a pnutí. Nezůstává mastná na povrchu.

AKTIVNÍ SLOŽKY:  
máslo Shea, Pro-ceramidy, olej ze sladkých mandlí, fosfolipidy – 
posilují soudržnost buněk, Liposkin – bohatý na mastné kyseliny

Serum Anti – Taches Jeunesse     
/ Zesvětlující, omlazující sérum, 25 ml

Pomocí vysoké koncentrace aktivních ingrediencí v séru – zesvětlují 
tmavé skvrny a revitalizují pleť + čistého vitamínu C (nejkvalitnější 
forma) - docílíte

ÚČINNÉ LÁTKY:  
Melanoxyl® (pomáhá zpomaluje tvorbu melaninu a vznik tmavých 
skvrn), čistý vitamín C (zesvětluje tmavé skvrny, stimuluje syntézu 
kolagenu a elastinu, antioxydační účinky), kyselina fytová, Cellular 
Life Concentrate® - silný, regenerační účinek.

POUŽITÍ: 
1. Vyjměte ampuli s Vit C ze sáčku.
2. Ulomte ampuli horní špičku.
3. Nasypte obsah ampule do lahvičky se sérem.
4. Energicky protřepejte lahvičkou – promíchejte tak obsah.

Před každou aplikací flakon se sérem protřepejte. Používejte denně po dobu 14 dnů pod svůj běžný krém. Můžete 
využít i na zesvětlení na krku, dekoltu a hřbetu rukou.

pokud trpíte suchou pokožkou, cítíte pnutí a tvoří se šupinky – doplňte si  
s pomocí ELASTYS C-C při vnitřním užívání nejen kolagen, ale i potřebnou  
vrstvu ceramidů v pleti. Posílíte tak násobně i účinek aplikovaných krémů. TIP: 

NOVINKY MARY COHR – ZÁŘÍ 2021

Běžná cena  
2418 Kč

2055 Kč
AKČNÍ  

ZAVÁDĚCÍ CENA

Běžná cena  
1511 Kč

1209 Kč
AKČNÍ  

ZAVÁDĚCÍ CENA


