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LR ZEITGARD ZESTAW SOFT DO CERY WRAŻLIWEJ
 

cena: 1 060,70 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent lr health&beauty

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze.

Urządzenie oczyszczające ZEITGARD łączy wyjątkową skuteczność, wydajność oraz higienę.

Badania przeprowadzone przez renomowany Instytut Dermatest GmbH dowodzą, że urządzenie ZEITGARD Cleansing Device zapewnia
skuteczne i głębokie oczyszczanie 10 razy bardziej skuteczne niż tradycyjne ręczne oczyszczanie.
Szczoteczka wykonuje 7000 ruchów na minutę, dzięki czemu wszelkie zanieczyszczenia są całkowicie usuwane. Zaokrąglone włókna
szczoteczki gładko suną po skórze, łagodnie i skutecznie usuwając pozostałości zanieczyszczeń. Dzięki czemu skóra jest promienna i
czysta.

Specjalnie opracowane włókna szczoteczki pozostają higienicznie czyste do 3 miesięcy dzięki antybakteryjnemu działaniu substancji
czynnej MICROSILVER, która składa się z czystego, sproszkowanego srebra o wysoce porowatej gąbczastej strukturze.

Dzięki zastosowaniu urządzenia oczyszczającego wraz z specjalnym żelem oczyszczającym skóra odzyskuje gładszy, promienny,
zdrowy wygląd bez podrażnień.

Zabieg oczyszczania za pomocą urządzenia ZEITGARD idealnie przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji, przywraca jej gładszy i
promienny wygląd.

Wyjątkowo skuteczne oczyszczanie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Szczoteczka w zestawie ZEITGARD Soft ma miękkie włókna Microsilver specjalnie dostosowane do skóry wrażliwej.

Działanie:
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widoczne poprawienie wyglądu skóry dzięki pielęgnującemu, głębokiemu oczyszczaniu,
doskonałe przygotowanie skóry do nałożenia kosmetyków pielęgnacyjnych,
skóra jest widocznie gładsza i bardziej promienna dzięki funkcji masażu.

Sposób użycia:

zwilż twarz wodą,
zwilż włókna szczoteczki ZEITGARD wodą i nałóż łagodny krem oczyszczający, włącz szczoteczkę (w tym celu należy
przytrzymać włącznik przez ok 3 sekundy),
oczyszczaj każdą część twarzy przez około 20 sekund (czoło i nos / prawy policzek do podbródka / lewy policzek do podbródka),
wybierz poziom oczyszczania (1. łagodne oczyszczanie, 2. normalne oczyszczanie, 3. intensywne oczyszczanie),
umyj twarz ciepłą wodą,
wyczyść szczoteczkę pod bieżącą wodą.

Wystarczy jedna minuta dziennie, aby osiągnąć szybkie, widoczne rezultaty. 

Zestaw zawiera:

urządzenie oczyszczające,
3 x krem oczyszczający.

Oświadczenie:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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