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– sonoforezę niskiej częstotliwości
oraz jonoforezę pulsacyjną, które
wykazują długotrwałe pozytywne
działanie na wygląd skóry. To innowacyjne urządzenie umożliwia transport kluczowych substancji odżywczych tam, gdzie skóra najbardziej
ich potrzebuje.
www.e-fontanna.pl

100% For Men
Specjalnie dla mężczyzn świadomych
potrzeb swojej skóry w laboratoriach Dermiki powstała seria kosmetyków skoncentrowanych na spełnianiu ich wyjątkowych oczekiwań.
Kosmetyki zapewniają efektywną
pielęgnację
przeciwstarzeniową,
mają lekkie, przyjazne konsystencje,
łatwo się rozprowadzają i szybko
wchłaniają. Ich charakter został dopasowany do potrzeb skóry w różnym wieku tak, aby zapewniać
100% satysfakcji.
www.dermika.pl

Pełna miłości seria pielęgnacyjna
Nasza nowa linia kosmetyków Mama & Ja wychodzi naprzeciw potrzebom
pielęgnacyjnym mam i dzieci. Produkty tej serii będą towarzyszyć mamom
przez okres ciąży, przygotowując skórę na największy cud natury oraz
wspierając ją po porodzie, pomagając jak najszybciej wrócić do formy.
Hipoalergiczne produkty specjalne przeznaczone dla dzieci w pierwszych
trzech latach życia będą chroniły skórę dziecka i wzmacniały prawidłowy
rozwój jej potrójnej funkcji ochronnej. Kosmetyki powstały we współpracy z doświadczonymi położnymi.
W skład linii kosmetyków Mama & Ja wchodzą kosmetyki: Żel Do Masażu, Krem Pielęgnacyjny Do Twarzy, Maść Pielęgnacyjna – Kojąca, Żel
Myjący – Wymarzona Kąpiel oraz Emulsja Pielęgnacyjna – Harmonia Ciała.
Wolne od parabenów, glikoli polietylenowych, silikonów, olejów mineralnych, barwników syntetycznych oraz podejrzanych o wywoływanie alergii
substancji zapachowych.
www.hildegard-braukmann.de/pl

zaawansowanych technologii kosmetycznych ukrytych w inteligentnym blokerze starzenia. To połączenie sprawia, że linia art & diamonds
kompleksowo powstrzymuje oznaki
starzenia się skóry.

Podaruj
najbliższym
piękno!
Jak co roku firma GERnétic z okazji
Świąt Bożego Narodzenia przygotowała pięknie zapakowane zestawy
kosmetyków do twarzy (np. Synchro+Immuno,
Synchro+Vasco,
Synchro+Myo Myoso, Synchro+
Nuclea). Kosmeceutyki GERnétic to
nie tylko doskonałe produkty używane w zabiegach kosmetycznych
dedykowanych najróżniejszym niedoskonałościom i problemom skóry.
To także kosmetyki niezastąpione
w codziennej domowej pielęgnacji
twarzy i ciała. Wybierz idealny prezent – podaruj najbliższym piękno!
www.tristarcosmetics.pl
facebook.com/TRISTARCosmetics

Balansujący
żel nawilżający
Delikatnie pieniący się żel bez zawartości mydła o świeżym, subtelnym zapachu. Usuwa makijaż
i dokładnie oczyszcza skórę. Dzięki
cennym ekstraktom roślinnym sprawia, że skóra staje się piękniejsza
i odpowiednio nawilżona. Sprzyja
odnowie naskórka. Działa kojąco
i przeciwzapalnie. Chroni skórę
przed odwodnieniem.
www.belter.pl

www.soraya.pl

Exultation

Diamentowe
odmłodzenie
skóry
Soraya rozumie potrzeby kobiet,
którym zależy na powstrzymaniu
efektów starzenia się skóry. Dlatego
stworzyła linię art & diamonds opartą o nowoczesne formuły młodości.
W każdym kremie moc najszlachetniejszego składnika – diamentowego pyłu – została połączona
z wyjątkową skutecznością działania

Dla pięknej skóry
Rewolucyjne urządzenie dla pięknej
skóry! Podtrzymaj efekty zabiegów
profesjonalnych, dzięki rewolucyjnemu odkryciu Environ! Domowe
urządzenie DF Mobile łączy w sobie
dwie zaawansowane technologie

Po ciężkim dniu potrzebujemy chwili
wytchnienia, odprężenia i czasu dla
siebie. Ta płyta pozwoli przenieść
się nam do miejsca, w którym możemy zapomnieć o problemach dnia
codziennego, pobyć sami ze swoimi
myślami i marzeniami. Wsłuchajmy
się w dźwięki, niech uniosą nas ponad to, co nas otacza. Pozwólmy,
by gitarowe brzmienia zrelaksowały
nas i wprowadziły w dobry nastrój.
Licencja w cenie płyty!
www.najwspanialsza.pl

