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Lierac Hydragenist + Lift Integral maska do twarzy 2 x 6 ml
 

Cena: 14,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 x 6 ml

Postać Maseczki

Producent LIERAC

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Laboratoria LIERAC opracowały DUO MASKI unikalne zestawy masek do twarzy w praktycznych opakowaniach duo saszetek.
Każdy rodzaj skóry ma inne wymagania, dlatego duo maski to indywidulana pielęgnacja, którą możesz idealnie dobrać do Twojej
skóry - maksymalna skuteczność i przyjemność stosowania. Dobieraj i łącz zależnie od potrzeb!

Charakterystyka

Połączenie HYDRAGENIST & LIFT INTEGRAL daje natychmiastowy efekt liftingu oraz intensywnego nawilżenia, a skóra
odzyskuje naturalną równowagę.
Maska SOS inspirowana zabiegiem infuzji tlenowej dzięki zawartości biomimetycznego tlenu i kwasu hialuronowego stymuluje
naturalne procesy nawilżania skóry. Zapewnia prawdziwą kurację wypełniającą.
Maska Lift Integral o natychmiastowym działaniu napinającym i ujędrniającym zapewnia wzmocniony efekt liftingu.
Wzbogacona o technologię z efektem maski w płacie skutecznie poprawia napięcie skóry i nawilża.
Twarz odzyskuje dynamikę poprzez napięcie miejsc zwiotczałych i wypełnienie miejsc zapadniętych.

Stosowanie
2 sposoby użycia:
1. MULTIMASKING

Aby zaspokoić indywidualne potrzeby Twojej skóry - zapewnij każdej strefie twarzy odpowiedną pielęgnację, nakładając obie
maski w tym samym czasie. Nałóż cienką warstwę na czystą i suchą skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu.

Lift Integral Maska: Nałóż maskę na strefy twarzy pozbawione jędrności oraz na szyję, aby uzyskać efekt
błyskawicznego liftingu.
Hydragenist Maska:Nałóż maskę na suche strefy twarzy aby intensywnie nawilżyć i wypełnić skórę.

Pozostaw obie maski na 5 do 10 minut, następnie wmasuj, aż wchłonięcia.
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2. OSOBNO:

Każda z masek może być używana osobno, na twarz i szyję, raz w tygodniu

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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