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LIERAC HYDRAGENIST + SEBOLOGIE Duo maska 2x6ml
 

cena: 16,53 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra, twarz

Działanie nawilżające, ochronne, oczyszczające,
wygładzające, wzmacniające

Opakowanie 12 ml (2 x 6ml)

Postać maska

Producent ALES GROUPE

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania suchość

Opis produktu
 

Intensywne nawilżenie i oczyszczenie

Laboratoria LIERAC opracowały DUO MASKI unikalne zestawy masek do twarzy w praktycznych opakowaniach duo saszetek.
Każdy rodzaj skóry ma inne wymagania, dlatego duo maski to indywidulana pielęgnacja, którą możesz idealnie dobrać do Twojej skóry -
maksymalna skuteczność i przyjemność stosowania. Dobieraj i łącz zależnie od potrzeb!

Cera mieszana, błyszczenie, niedoskonałości?
Połączenie HYDRAGENIST & SEBOLOGIE oczyszcza, wygładza oraz intensywnie nawilża, a skóra odzyskuje naturalną równowagę

SEBOLOGIE: PEELINGUJĄCA MASKA GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA
Odblokowuje pory i oczyszcza skórę. Maska o kremowej konsystencji i właściwościach absobujących, natychmiast usuwa
zanieczyszczenia i tworzy na powierzchni skóry odświeżający film.

HYDRAGENIST: MASKA SOS DOTLENIAJĄCO-NAWILŻAJĄCA
Zapewnia natychmiastowy intensywny efekt nawilżenia, otulając skórę i stopniowo uwalniając składniki aktywne. Wzmacnia barierę
ochronną skóry, ograniczając utratę wody i przywracając właściwe nawilżenie. Pozwala odzyskać komfort i pozbyć się uczucia napięcia.

Składniki aktywne, łaczące w sobie to co najlepsze z nauki i z natury.

SEBOLOGIE PEELINGUJĄCA MASKA GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCA
Biała i zielona glinka:
odblokowują pory dzięki silnym właściowościom absorbującym
Glukonian cynku:
przywraca równowagę wydzielania sebum, zmniejszając błyszczenie skóry, zwężając pory i pozostawiając skórę oczyszczoną i matową

HYDRAGENIST MASKA SOS DOTLENIAJĄCO-NAWILŻAJĄCA
Olej z kwiatów kamelii (zawiera ponad 80% Omega-9):
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dzięki właściwościom odżywczym wzmacnia barierę ochronną skóry
Kwas hialuronowy
działa jak gąbka, która wiąże i zatrzymuje wodę, dzięki czemu przywraca skórze gęstość i wykazuje silne działanie nawilżające i
wygładzające.

Sposób użycia:
Są 2 sposoby użycia:

1. MULTIMASKING:
Aby zaspokoić indywidualne potrzeby Twojej skóry - zapewnij każdej strefie twarzy odpowiedną pielęgnację, nakładając obie maski w
tym samym czasie.
Nałóż cienką warstwę na czystą i suchą skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu.
Sebologie Maska:
Nałóż maskę na skórę w strefie T - obszar twarzy najbardziej narażony na błyszczenie
Hydragenist Maska:
Nałóż maskę na suche strefy twarzy aby intensywnie nawilżyć i wypełnić skórę.
Pozostaw obie maski na 10 minut, aby Sebologie maska wchłonęła zanieczyszczenia, oczyściła i rozjaśniła skórę.

Zwilż skórę wodą i złuszczaj masując okrężnymi ruchami, a następnie spłucz maskę Sebologie
Wmasowuj maskę Hydragenist aż do wchłonięcia

2. OSOBNO:
Każda z masek może być używana osobno, na twarz i szyję, raz w tygodniu.
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