
  Night & Peel Cream
Απολεπιστική κρέμα νυκτός

   

Μορφή: 50ml

Έξυπνη κρέμα νυκτός για
απολέπιση

★Αντιγήρανση
★Λεύκανση
★Ελαστικότητα

Επαγγελματικό Κορεάτικο
Καλλυντικό Προϊόν

 

Περιγραφή προϊόντος Night & Peel Cream 50ml 

Η ΜΑΓΕΙΑ της επιδερμίδας ενεργοποιείται όταν κοιμόμαστε! Εφαρμόστε αυτή την κρέμα peeling και κοιμηθείτε. Η πρωινή
όψη της επιδερμίδας σας θα είναι καθαρή και ενυδατωμένη χάρη στα φυσικά εκχυλίσματα φρούτων.

ΔΡΑΣΗ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ! - Απολέπιση! Ενυδάτωση!



Η κρέμα Night & Peel διατηρεί υγιές το δέρμα μέσω της διαδικασίας ανανέωσης της επιδερμίδας και αυξάνει τον ρυθμό
αναγέννησης των κυττάρων κατά 20%!!

Το φυσικό γλυκολικό οξύ (AHA) από τα φρούτα αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και μαλακώνει την επιδερμίδα.
Αυτή η φυσική πηγή των TOP ORGANIC-7 προϊόντων προέρχεται από σέλερι, λάχανο, καστανό ρύζι, ντομάτα, φύλλο γογγύλι,
καρότο και μπρόκολο.

*ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ • ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ • ΧΩΡΙΣ PARABEN  • ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ενδείξεις

Απολέπιση νεκρών κυττάρων
Αντιρυτιδική λειτουργία
Καθαρό & διάφανο δέρμα

Σύνθεση

Organic-7 AHA οξέα
Εκχύλισμα μύρτιλλου
Εκχύλισμα πορτοκαλιού
Εκχύλισμα λεμονιού
Εκχύλισμα ζαχαροκάλαμου
Εκχύλισμα ζάχαρης σφενδάμου

Τρόπος χρήσης 

ΒΗΜΑ 1- Μετά τον καθαρισμό με το O2 Snow Bubble Activator, εφαρμόστε toner και ορό προσώπου, αφαιρέστε 2 μπαλάκια από
την κρέμα Night & Peel.
ΒΗΜΑ 2- Κυλήστε απαλά από το μέτωπο-μύτη-μάγουλο και κάντε μασάζ στο πρόσωπο για να απορροφηθεί.
Χρησιμοποιήστε την κρέμα Night & Peel ομοιόμορφα σε πρόσωπο και λαιμό κάθε βράδυ. Χρησιμοποιείτε μαζί κρέμα αναγέννησης
κυττάρων για καλύτερα αποτελέσματα. Πλύνετε το πρόσωπό σας το επόμενο πρωί και μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε αντηλιακό

https://coolcarelab.com/gr/catalog/o2-snow-bubble-activator


πριν βγείτε έξω.

Χρήση καθημερινά για 15 ημέρες. Μετά τις 15 ημέρες χρήσης, επέκτεινε την περίοδο χρήσης ανάλογα με τις
ανάγκες της επιδερμίδας σου. Για ευαίσθητο δέρμα, εφαρμόστε μία φορά κάθε δύο ημέρες.

Κατάλληλος τύπος δέρματος

Όλοι οι τύποι δέρματος (σκούρο, ώριμο, με προβλήματα, ευαίσθητο, ξηρό, τραχύ)

Κατασκευαστής 

ISOV

 

Link

Night & Peel Cream

https://coolcarelab.com/gr/catalog/night-peel-cream
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