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PREMIERY
kosmetyki do pielęgnacji

Cudowne
odmłodzenie

Garnier Miracle 40+
to krem wielofunkcyjny.
Zawarte w nim
mikrokapsułki koloru
optycznie odmładzają
skórę od razu po nałożeniu,
a siedem składników
aktywnych pielęgnuje ją.
Dzięki niemu skóra jest
rozświetlona, wygładzona,
ujędrniona i ma jednolity
koloryt.
Cena: 35 zł/50 ml

Od stóp
do głów

Esencja Młodości

Peelingi do ciała SPA Professional z kryształkami
cukru oraz drobinami z łupin orzecha ścierają
naskórek, pobudzając go do szybszego wzrostu
i odnowy. A to wpływa także na elastyczność
głębszych warstw skóry.
Cena: 29 zł/500 ml

Skóra po lecie potrzebuje regeneracji, a regularna aplikacja kosmetyku o wysokiej
koncentracji kwasu hialuronowego wygładzi zmarszczki i przywróci jej zdrowy
wygląd. Serum z witaminami Delia oraz serum SOS Eveline Cosmetics polecane
są do cery dojrzałej i zmęczonej.
Cena: Delia 18 zł/10 ml; Eveline Cosmetics 23 zł /20 ml

W domowym zaciszu

Algi w natarciu

Zestaw produktów do zabiegu odmładzająco-regenerującego Tenex Dermo Future
oraz linia zabiegów Professional Home Expert Bielendy to alternatywa dla wizyty w
gabinecie kosmetycznym. Ich zatosowanie pozwala szybko osiągnąć widoczne efekty
odmładzające. Skóra będzie lepiej nawilżona i ujędrniona w kilkadziesiąt minut.
Cena: Dermo Future – 120 zł, Bielenda – 50 zł

Biokoncentrat z alg jest podstawą kremu
wygładzającego na dzień i na noc 45+ Perfecta
Dekoder Genów Młodości, który redukuje brak
napięcia skóry, wygładza bruzdy i zmarszczki.
A poza odnową naskórka pomoże przedłużyć
trwałość makijażu.
Cena: 27 zł/50 ml

opracowanie: Marianna Nowicka, Zdjęcia: serwisy prasowe firm

Relaksujące
ujędrnienie

Jeśli dłonie po lecie są
przesuszone, wypróbuj
ultranawilżający krem
do rąk, stóp i ciała Orly
Rich Renewal. Produkt
nawilża, przywraca
blask oraz uelastycznia
zniszczoną po lecie
skórę. Dzięki lekkiej,
nietłustej konsystencji
szybko się wchłania, nie
pozostawiając na skórze
tłustej warstwy.
Cena: 18 zł/60 ml

Jesienne odprężenie

Sól borowinowa Oddech lasu marki Krynickie
SPA relaksuje i wspomaga regenerację
naskórka. Po kąpieli skóra jest nawilżona,
wygładzona i otulona aromatycznym
zapachem. Produkt idealny na długie jesienne
wieczory.
Cena: 17 zł/500 g
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Face&Look

Mulitiwitamina dla wrażliwców

Maseczki w saszetkach, np. Dermika, Ziaja, Ava dla skóry wrażliwej czy suchej
redukują objawy podrażnień, nawilżają i odżywiają. Idealnie sprawdzają się
podczas urlopu czy wyjazdu służbowego.
Cena: Dermika 6 zł /10 ml; Ziaja 1,30 zł /7 ml, Ava 3 zł/7 ml
Face&Look
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