ПІДГОТОВКА ДО ДОСКОНАЛОГО ДОГЛЯДУ

3 КРОКИ ДО ЗДОРОВОЇ МОЛОДОЇ СЯЮЧОЇ ШКІРИ

ПІДГОТОВКА

ПІДГОТОВКА
 Eye Make-up Remover
Засіб для зняття макіяжу (Ай мейк ап ремувер)
Ультралегкий 2 - фазний засіб для очищення шкіри навколо очей та зняття
макіяжу. Заспокоює чутливу шкіру навколо очей та надає шовкового блиску віям.
 Two in One Cleanser
Молочко для вмивання (Ту ин ван
клинсер)
Ніжний засіб для інтенсивного
глибокого очищення шкіри із
компонентами для підтримки
природнього процесу оновлення
шкіри та ексклюзивними
поживними речовинами для
життєдіяльності дерми та
епідермісу.

 Foam Cleanser purifying
Пінка для вмивання (Фом клінсер
пьюріфаінг)
М'яка пінка для лагідного глибокого
очищення шкіри. Комбінація з
амінокислот і полівітаміну B5 сприяє
утворенню нових клітин покращуючи,
таким чином, структуру тканини.

 Starter Facial Booster
Тонер (Стартер фейшл бустер)
Спеціальний тонізуючий засіб для інтенсивної стимуляції природніх функцій
шкіри. Миттєва освіжаюча дія. Закріплює контури, надає пружність.

 Beta-Enzyme
Ензимний пілінг (Бета ензайм)
Біотехнологічний препарат з
альфа- і бета-гідроксікислотами
у поєднанні з ферментами, які
ідентичні шкіряним. Сприяє
пом'якшенню надмірних
зроговінь і підтримує процес
регенерації шкіри. Для
щоденного застосування,
протягом всього року.

 Overnight Refiner
Пілінг (Ова найт рефайна)
Іноваційний пілінг нічної дії на
основі фруктових та гліколевої
кислот. Поліпшує структуру шкіри.
Також рекомендовано для
чутливої та схильної до
подразнень шкіри.

ПІДГОТОВКА

 Enzyme Cleansing Booster
Пудра-пілінг (инзім клінзинг бустер)
Розкішний, незрівнянно м'який і, тим не менш, ефективний засіб, що відкриває
глибокі пори, ефективно розчиняє ороговіння, та ліпідні відкладенняі, усуває
сухість. Підтримує клітинний метаболізм і сприяє детоксикації процесів, активізує
регенерацію шкіри. Пом'якшує і зберігає водний баланс, робить шкіру обличчя
матовою і гладенькою
 Hydrating&Lifting Toner
Мультиактивний тонер для шкіри
Активізируючий та підтягуючий тонер, що сприяє утворенню нових клітин та
помітно віталізує шкіру. Розслаблює мікро мускулатуру, зменшує існуючі та
запобігає утворенню нових мімічних зморшок , регулює вміст вологи в шкірі та
підтримує його на оптимальному рівні. На базі іноваційної технології
MBR®FibroBoost Complex.

ПІДГОТОВКА

 Continue Line Three in One Cleanser
Молочко для вмивання (контінюелайн 3 в 1 клінсер)
Легка емульсія кремової консистенції для чутливої, подра зненої або дуже сухої
шкіри. Ніжно очищує, охолоджує та пом’якшує чутливу шкіру. Зберігає вологість
шкіри, підтримує процеси оновлення
 Continue Line Enzyme Specialist
Пілінг (контінюелайн энзім спешеліст)
М’який ензимний пілінг для вибагливої чутливої шкіри. Надає м’якості ,вирівнює
та розгладжує поверхню шкіри. Активні ензими підтримують природнє
відшелушення зроговілих клітин і сприяють оновленню шкіри.

 Continue Line Soft Tonic
Тонер (континюе лайн софт тонік)
м'який тонер для будь-якого типу шкіри, особливо для сухої ,подразливої та
чутливої. Нормалізує природні функції,заспокоює,пом якшує.

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

 Cell Power Lipo Shower Gel
Зволожуючий гель для душу та вани (Сел пава лайпа шауа джел)
- очищення, догляд та надання свіжості для тіла. Завдяки ультрапоживному гелеві
для душу догляд за шкірою починається вже з очищення. Відновлюючі ліпіди та
екстракт моркви захищають шкіру та доглядають за нею. Ніжна піна м яко очищує,
не порушуючи гідроліпідну оболонку. Цінні екстракти ікри, білого чаю та
оливкових листочків надають шкірі відчуття ніжності, підвищують енергію та
життєву силу

 Cell Power Lipo Peel
Пілінг для тіла. (Сел пава лайпа пил) для віталізуючого масажу.
Эксклюзивний засіб на основі коштовних рослиних ліпідів та відбірних кристалів
цукру та солі.

ПІДГОТОВКА/ДОГЛЯД

 Over Night Peeling
Нічний пілінг (ова найт пілінг) підтримує природні функції шкіри.
Видаляє відмерлі клітини шкіри і відкладення секрету сальних залоз. Оптимізує
бар'єрну функцію шкіри,збуджує мікроциркуляцію, стимулює та омолоджує
клітини
 Face Concentrate
Серум-гель (фейс концентрейт) із діючими речовинами високої концентрації, не
містить масел, інтенсивно розгладжує та повертає еластичність шкіри.

MADE IN GERMANY
для чоловіків

для найвибагливіших

ANTI AGEING для всіх

 Зробіть свій вибір!
для чутливої або занадто
сухої або проблемної шкіри
для тіла

Hautpflege an der Grenze zur Medizin

