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HYALURON és PEPTID KRÉM és 14 NAPOS AMPULLA KÚRA, 15ml és 14db
PREMIUM AMPOULE TREATMENT

14 napos ampulla kúra,
nagykoncentrációjú
hatóanyagokkal és egy
Hyaluron és Peptid Regeneráló
Krémmel.
Az ampullákat* reggel és este
a megtisztított bőrre vigyük fel,
majd reggel a szokásos Rosa
Graf nappali krémet és
fényvédőt, este pedig a
Hyaluron és Peptid Krémet
alkalmazzuk.
*az amulla tetejét puha ruhával megfogva törjük le.
A nyitott ampullát felhasználásig (max. fél nap) hűtés
nélkül is tárolhatjuk.

RG1708V

15ml és 14db

Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft

3db NYUGTATÓ AMPULLA, 2ml
AMPOULE ANTI STRESS

Megnyugtatja, relaxálja az érzékeny, stresszes bőrt.
Csökkenti a kipirosodást, a bőr ismét ragyogó és üde
lesz.
Legfontosabb hatóanyagok: édesmandula kivonat, pantenol,
glicyrrizate (édesgyökér kivonat), rutin (bioflavonoid).

3db HIDRATÁLÓ AMPULLA, 2ml
AMPOULE HYDRATING

Visszaadja a bőr elvesztett víztartalmát, és frissességét, a bőr megtelik élettel.
Legfontosabb hatóanyagok: bioszaharid, tejsav nátrium sója,
szerin (aminosav), urea, allantoin, p-ánizs sav, cukrok
és hidratáló összetevők.

8db HYALURON és PEPTID AMPULLA, 2ml
AMPOULE HYALURONIC

A legújabb generációs hyaluron sav, a hexapeptid-8
és az egyéb tápláló összetevők vízzel töltik fel és
feszesítik a bőrt.
Legfontosabb hatóanyagok: aloe gél, pantenol, hyaluron sav,
tejprotein, hidratáló összetevők, cukrok, hexapeptid-8,
allantoin.

Az amullák parabeneket nem tartalmaznak.
RG1708V

15ml és 14db

Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft

HYALURON ÉS PEPTID REGENERÁLÓ KRÉM,
15ml
PERFECT BOOST HYALURONIC CREAM

Nagyhatású, 24 órás bőrfeltöltő, regeneráló krém
minden bőrtípusra, huszonöt‐harminc év feletti
korosztály számára. Várható eredmény: A három
különböző molekulaméretű hyaluron sav (az egyik
stabilizált, ami az orvosok által injektált hyaluronnal
megegyező) javítja a bőr vízmegkötő képességét,
helyreállítja a barrier réteget, növeli a víztartalmát. A
hexapeptid-8-nak a botoxhoz hasonló, bőrfeszesítő
hatása van. A hatásos anti‐age krémet reggel és
este alkalmazva javul a bőr rugalmassága,
visszanyeri természetes ragyogását és fiatalos
külsejét. Otthoni alkalmazás: (reggel) és este, az
arctejjel és tonikkal letisztított bőrre kell felvinni,
enyhén a bőrbe masszírozva. Legfontosabb
hatóanyagok: bőrtápláló zsírok és olajok, glicerin,
stabilizált hyaluron sav, kétféle mol. méretű (kicsi és
nagy)
hyaluron
sav,
hexapeptid‐8.
Parebeneket nem tartalmaz.
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HYALURON és PEPTID KRÉM és 14 NAPOS AMPULLA KÚRA, 15ml és 14db
PREMIUM AMPOULE TREATMENT

Alkalmazási javaslat:
1-3 Nap
Reggel: ½ Nyugtató Ampulla, szokásos
nappali krém és/v. fényvédő.
Este: ½ Nyugtató Ampulla, Hyaluron és
Peptid Krém.
4-6 Nap
Reggel: ½ Hidratáló Ampulla, szokásos
Rosa Graf nappali krém és/v. fényvédő.
Este: ½ Hidratáló Ampulla, Hyaluron és
Peptid Krém.
7-14 Nap
Reggel: ½ Hyaluron és Peptid Ampulla,
szokásos Rosa Graf nappali krém és/v.
fényvédő.
Este: ½ Hyaluron és Peptid Ampulla,
Hyaluron és Peptid Krém.
RG1708V

15ml és 14db

Jav. fogy. ár: 12.800,- Ft
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