Pakiety startowe.

W ofercie firmy TianDe mamy dwa pakiety startowe
o różnorodnym składzie produktowym do wyboru.
Pakiet startowy nr. 1 - Sekret lekkości
oraz
Pakiet startowy nr. 2 - Blask piękna

Pakiet startowy Sekret lekkości:
30 detoksykacyjnych plastrów z serii Master Herb
420 zł

Opis zestawu

Opis Plastra :
Poprawia mikro-krążenie krwi i zmniejsza napięcie, zmiękcza i nawilża skórę.
Zmniejsza uczucie zmęczenia stóp.
Zastosowanie:
Plaster stosować przed snem.
Poduszeczkę ze składnikami przylepić do plastra, z którego najpierw należy usunąć folię
ochronną.
Następnie nalepić plaster na umyte stopy.
Rano zdjąć plaster i umyć stopy wodą.
Jeśli poduszeczka stanie się wilgotna i uzyska kolor herbaty, jej zawartość jest wyczerpana i
nie nadaje się do użycia.
Zużyć od razu po otwarciu opakowania.
Opis produktu:
2 szt. plastra z nietkanego materiału z ochronną folią,
2 szt. poduszeczek z celulozy ze składnikami aktywnymi, zapakowane w celofanowe
torebki.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Środki ostrożności:
Nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i dzieci.

Pakiet startowy Blask piękna:
Zestaw kosmetyków
420 zł

Opis zestawu

Skład zestawu
30221–Sól do ciała “Miodowa brzoskwinia” x 2
Delikatność i miękkość skóry.Ekstrakt z brzoskwini posiada silne właściwości bioaktywne, odbudowuje
hydrolipidową barierę skóry, nasycając ją życiodajną wilgocią.
Pojemność: 50 g
32606– Sól do ciał płatki róż x 1
Nasycenie skóry witaminami i minerałami.Różany olejek eteryczny posiada właściwości antyoksydacyjne,
wzbogaca skórę witaminami, tonizuje ją, zapewnia intensywne nawilżenie.
Pojemność: 60 g
40106 – Odmładzający krem do rąk “Ling Zhi” x 1
Zapobieganie i spowalnianie oznaki starzenia.Krem posiada doskonałe właściwości zmiękczające,
nawilżające. Aktywuje proces regeneracji uszkodzonych komórek, wygładza zmarszczki, rozjaśnia
przebarwienia i zapobiega ich powstawaniu, co sprawia, że skóra rąk jest gładka i wygląda młodo.
Pojemność: 80 g
30201 – Uniwersalny peeling “Cytrynowy” x 1
Wyciąg z cytryny matuję skórę, kwas hialuronowy – regeneruje. Usuwa przebarwienia i piegi. Doskonale
oczyszcza skórę.
Pojemność: 120 g

12710 – Kolagenowe płatki pod oczy x 5
Błyskawiczne podniesienie i wygładzenie zmarszczek.Nawilża, odbudowuje i wzmacnia skórę, wspomaga
wygładzenie drobnych zmarszczek, posiada wyraźne właściwości liftingujące.
Pojemność: 1 szt.
12030 – Nawilżający krem z proteinami jedwabiu x 1
Intensywne nawilżenie.Aminokwasy jedwabiu stymulują regenerację skóry, chronią ją przed agresywnymi
czynnikami środowiska. Wynik: uszkodzone komórki są zregenerowane, głęboko nawilżona skóra emanuje
zdrowiem i pięknem. Zalecany jako nawilżający krem do codziennej pielęgnacji do każdego rodzaju skóry, a
także jako intensywny krem regenerujący do odwodnionej skóry rąk.
Pojemność: 3 g
60143– Pasta do zębów “Prodental” x 1
Pasta Prodental normalizuje równowagę kwasowo–zasadową ph w jamie ustnej, zapobiega rozwojowi
próchnicy a także wzmacnia i redukuje krwawienie dziąseł. Używając pasty Prodental zachowujemy zdrowe i
białe zęby.Pasta nie zawiera fluoru, wiec może być stosowana również przez małe dzieci.
Pojemność: 120 g
90148– Szczoteczka do zębów “Prodental” x 1
Wyjątkowa szczoteczka do zębów "Prodental" posiada unikalną budowę główki (3 poziomy włosia na bazie
silikonu), dzięki czemu dociera w głąb przestrzeni międzyzębowych usuwając każdy milimetr płytki
bakteryjnej z powierzchni zębów. Odpowiedniej miękkości włosie zapewnia delikatny masaż dziąseł, nie
powodując podrażnień. Ergonomiczny kształt zapewnia w pełni wygodne korzystanie ze szczoteczki. Dzięki
szczoteczce "Prodental" masz pełną kontrolę nad procesem czyszczenia Twoich zębów.
Pojemność: 1 szt.

30101– Kryształowy dezodorant “Natural Veil” x 1
Naturalna ochrona przed nieprzyjemnym zapachem.Produkt pochodzenia górsko–wulkanicznego,
posiadający działanie bakteriostatyczne. Jako silny adsorbent wysusza znajdujące się na skórze bakterie,
które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Bezzapachowy. Przeznaczony zarówno dla mężczyzn, jak i dla
kobiet.
Pojemność: 60 g
12202 – Nano Corrector – botoks efekt x 1
Niweluje zmarszczki.Skuteczna alternatywa dla iniekcji typu botoks, bez działań niepożądanych i uszkodzeń
skóry. Stymuluje produkcję kolagenu, w wyniku czego następuje wygładzenie zmarszczek. Odmładzający
efekt widoczny już po 7 dniach stosowania.
Pojemność: 3 g + 7 ml
80804 – Tusz do rzęs x 1
Zwiększa objętość, podkręca i wydłuża rzęsy.
Stosowanie: w zależności od potrzeb nałożyć jedną lub kilka warstw. Nakładać starannie od nasady.
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