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Péče pro každý okamžik, na kterém Vám záleží.
Pro chvíle, kdy se chcete cítit naprosto neodolatelně.
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„second skin effect“ – efekt druhé kůže
okamžitý lifting
formování kontur
výrazná redukce linií a vrásek
posílení objemu a hustoty pleti
navýšení pružnosti
intenzivní hydratace
korekce pórovitosti
anti-oxidační vlastnosti
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Kombinace koncentrovaných,
čistě přírodních složek tvořená glukan biopolymery,
glykopolymery, Tensinem® a kyselinou
laktobionovou vykazuje 3-úrovňový anti-age účinek.
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Pleť důkladně očistěte a
aplikujte pleťové sérum.
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24-hodinový krém.
KROK 3
Naneste masku v jemné
vrstvě. Nesmývejte.
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* Pro vyšší a dlouhodobější efekt
znatelný několik týdnů až měsíců je důležité propojit
domácí péči s profesionální kúrou v salonu.
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