Informacje o produkcie

Utworzono 22-08-2018

Zestaw Kosmetyków New ART Skin Care System - Young Living Essential Oils

Cena : 710,01 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Od początku dziejów artyści zainspirowani byli pięknem ludzkich kształtów. Najgłębsza
esencja tego piękna została odzwierciedlona w twarzy. Ale być może jeszcze wspanialszy niż
architektura twarzy jest miękki, gładki i niepowtarzalny odcień skóry, który sprawia, że
nasza twarz jest tak niezwykła i tak niepowtarzalna.
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Jak w przypadku każdego działa sztuki proces starzenia może mieć negatywny wpływ także i na
strukturę, odcień i wygląd naszej skóry. Wraz z upływem czasu produkujemy mniej kolagenu i w
rezultacie skóra staję się cieńsza i traci elastyczność. Szkodliwe substancje chemiczne i promieniowanie
mogą być jeszcze bardziej katastroficzne dla skóry. Toksyny i światło słoneczne niszczą DNA i mogą
powodować przebarwienia, nierównomierny kolor skóry i głębokie zmarszczki. Właściwie, długotrwałe
niszczenie DNA to główny powód starzenia się skóry.
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Aby zachować istotę i naturalne piękno ludzkiej twarzy trzeba polegać na naturze i nauce, które
odtwarzają zdrową skórę i doskonalą jej wygląd. Aby zmniejszyć oznaki starzenia się skóry i ograniczyć
dalsze niszczenie, trzeba podtrzymać jej zdolność do odtwarzania DNA.

Technologia odwracania procesów czasu Young Living to ekskluzywna formuła, w której użyto
unikalnych składników i najlepszych technologii aby zwalczać oznaki starzenia i przywracać zdrową
skórę. Przyszłość systemu pielęgnacji skóry zapobiegającego starzeniu się to prawdziwe dzieło sztuki.
New Art Skin Care System zestaw

ART Gentle Foaming Cleanser - to pianka oczyszczająca skórę nie powodująca podrażniania jej.
Silne działanie powstałej piany usuwa makijaż a olejki w niej zawarte pozostawiają cerę czystą,
nawilżoną i miękką.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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ART Light Moisturizer - środek nawilżający ART pomaga w zachowaniu
odpowiedniego nawilżenia skóry. Dzięki olejkom eterycznym i naturalnym składnikom Young Living
Twoja twarz będzie delikatna i sprężysta i zagości na niej nieprzemijający, pełen zdrowia uśmiech.
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ART Refreshing Toner delikatnie usuwa niedoskonałości, jednocześnie nie wysuszając skóry.
Doskonałe połączenie olejków eterycznych pomaga w zachowaniue odpowiedniego pH skóry, a także
oczyszcza, działa jak tonik, odświeża.
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Cena: 710 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

