Pakiet Promocyjny
Do twarzy
Snake factor
Pakiet zawiera zestaw
Czterech produktów

Krem poprawiający elastyczność
skóry twarzy i korygujący zmarszczki
„Snake Factor” (15103) 55 g

Krem dla kompleksowego
odnowienia skóry twarzy
„Snake Factor” (15104) 55 g

Aktywny żel przeciw
Regenerujący tonik
zmarszczkom
do twarzy „Snake Factor”
do skóry wokół oczu
(15102) 100 ml
„Snake Factor”(15105) 25 g

Krem poprawiający elastyczność skóry twarzy i korygujący zmarszczki
„Snake Factor” (15103) 55 g
Nadaj skórze nowy rytm! I niech odnowa nigdy się nie kończy...
Produkt z serii SNAKE FACTOR zawierającej kosmetyki do intensywnej korekty oznak
starzenia się skóry.
Produkty serii SNAKE FACTOR zawierają w swoim składzie:
- olej z węża Mamushi – źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,
- kompleks anti-age Brillian-KS68- komórkowy aktywator,
- potężny kompleks nawilżający: sole kwasu hialuronowego + disacharydy glukozy,
- witamina E (tokoferol) – witamina młodości i piękna.
Krem do twarzy nadający sprężystość i korygujący
zmarszczki to delikatny krem polecany do pielęgnacji
skóry w ciągu dnia.
Eliminuje suchość skóry, przywraca jej elastyczność, r
edukuje zmarszczki i przebarwienia skóry związane z wiekiem.

CENA: 69,00 zł

Krem dla kompleksowego odnowienia skóry twarzy
„Snake Factor” (15104) 55 g
Nadaj skórze nowy rytm! I niech odnowa nigdy się nie kończy...
Produkt z serii SNAKE FACTOR zawierającej kosmetyki do intensywnej korekty oznak
starzenia się skóry.
Produkty serii SNAKE FACTOR zawierają w swoim składzie:
- olej z węża Mamushi – źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,
- kompleks anti-age Brillian-KS68- komórkowy aktywator,
- potężny kompleks nawilżający: sole kwasu hialuronowego + disacharydy glukozy,
- witamina E (tokoferol) – witamina młodości i piękna.
Krem dla kompleksowego odnowienia skóry twarzy
to odżywczy krem na noc.
Aktywuje procesy metaboliczne w skórze właściwej,
spowalnia proces starzenia się skóry, zmniejsza
przebarwienia, wygładza nawet wyraźne zmarszczki.

CENA: 69,00 zł

Aktywny żel przeciw zmarszczkom do skóry wokół oczu „Snake Factor”(15105) 25 g

Nadaj skórze nowy rytm! I niech odnowa nigdy się nie kończy...
Produkt z serii SNAKE FACTOR
zawierającej kosmetyki do intensywnej korekty oznak starzenia się skóry.
Produkty serii SNAKE FACTOR zawierają w swoim składzie:
- olej z węża Mamushi – źródło wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega-3,
- kompleks anti-age Brillian-KS68 - komórkowy aktywator,
- potężny kompleks nawilżający: sole kwasu hialuronowego +
disacharydy glukozy,
- witamina E (tokoferol) – witamina młodości i piękna.
Aktywny żel przeciw zmarszczkom do skóry wokół oczu łagodnie
pielęgnuje delikatną skórę wokół oczu, stymuluje produkcję kolagenu,
wyraźnie napina skórę, nawilża ją i odżywia, wygładza zmarszczki.
CENA: 69,00 zł

Regenerujący tonik do twarzy „Snake Factor” (15102) 100 ml

Nadaj skórze nowy rytm! I niech odnowa nigdy się nie kończy...
Produkt z serii SNAKE FACTOR zawierającej kosmetyki do intensywnej korekty oznak
starzenia się skóry.

Produkty serii SNAKE FACTOR zawierają w swoim składzie:
- olej z węża Mamushi – źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,
- kompleks anti-age Brillian-KS68 - komórkowy aktywator,
- potężny kompleks nawilżający: sole kwasu hialuronowego + disacharydy glukozy,
- witamina E (tokoferol) – witamina młodości i piękna.
Regenerujący tonik do twarzy skutecznie oczyszcza skórę z nadmiaru
sebum, brudu i makijażu, zwiększa efektywność pielęgnacji anti-aging
skóry.

Jego wysoko nasycona struktura sprawia, że skóra jest bardziej
nawilżona i wygląda o wiele młodziej.
CENA: 50,70 zł

CENA ZESTAWU: 240.00 ZŁ

OSZCZĘDZASZ 17,70 zł

