la méthode deluxe

MIRATENSE® – La méthode MIRATENSE deluxe.
Een wellnessbehandeling die de meest moderne, zeer effectieve
ingrediënten combineert met traditionele elmenten uit het Verre
Oosten.
la mousse pureté
soft cleansing mousse

Luxueuze, zeepvrije mousse die de
huid op een milde, maar grondige
wijze reinigt. Het speciale LotusClean-systeem voorkomt dat grotere
vuildeeltjes zich opnieuw kunnen
ophopen.

la crème peeling saphir
sapphire peeling cream

Deze peelingcrème met echt puur
saffierpoeder exfolieert de huid op milde
wijze en stimuleert de aanmaak van
nieuwe huidcellen.

lotion pureté
softening lotion

Milde, alcoholvrije lotion die intensief
hydrateert en de huid zuivert. Exfolieert
de huid op zachte wijze met een mild
fruitzuurcomplex.

le masque tissu cou et
décolleté
intensive neck & decollete
sheet mask

Verstevigend vliesmasker voor hals en
decolleté. Het vochtgehalte in de huid
wordt hersteld en de elasticiteit neemt
toe.

le masque anti-âge deluxe
anti-aging cream mask

Zijdezacht crèmemasker dat rijk is aan
hoogwaardige actieve ingrediënten om
huidveroudering tegen te gaan en zorgt
voor een zichtbaar lifftend effect.

guasha jadesteen
Gua Sha Jade stone

Jadesteen voor masserend en
ontstressend effect. Helpt de huid met
het afvoeren van afvalstoffen door over
de huid te schrapen.

soft microdermabrasie toestel
soft dermabrasion system
Verbetert zichtbaar de huidstructuur.
Het resultaat is een stralende, frisse en
verjongende huid.

Inhoud: 1 SDS applicator
1 ronde adapter – groot, voor
het lichaam
1 ronde adapter – klein, voor het
gezicht
1 driehoekige adapter – klein,
voor het gezicht
1 reflexzone stimulator
2 batterijen, 1,5 V

le concentré à effet BOTOX®
Botox® like concentrate
Intensief concentraat op basis van
actieve ingrediënten bestrijden
expresselijntjes doelgericht en zorgen
voor snel zichtbare en bij regelmatig
gebruik voor blijvende en duidelijke
resultaten.

la crème de massage deluxe
anti-aging massage cream
Volle, rijke gezichtsmassagecrème
die actieve ingrediënten bevat om
huidveroudering tegen te gaan en de
huid intensief voorziet van vocht en
belangrijke plantaardige vetten.
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