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Maska dwuetapowa DIZAO – 8
total efekt antyaging + krem
(kwas hialuronowy, kompleks
peptydów, ekstrakt z aloesu,
witamina E)
Cena

9,90 zł

Cena poprzednia

19,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Maska dwuetapowa DIZAO – 8 total efekt antyaging + krem (kwas hialuronowy, kompleks peptydów, ekstrakt z
aloesu, witamina E)

Antyaging maska 8 efektów-płat kolagenowy: twarz, podbródek, szyja, część dekoltu+serum.

Działanie zwalczające 8 oznak starzenia się skóry;
1. Eliminuje najgłębsze zmarszczki mimiczne dzięki efektowi mioreleksji.
2. Przywraca napięcie skóry.
3. Wygładza powierzchnię skóry, nadając jej aksamitny wygląd.
4. Poprawia kolor twarzy.
5. Rozjaśnia plamy pigmentacyjne.
6. Intensywnie nawilża.
7. Wyniki są widoczne po jednej aplikacji.
8. Skóra wygląda młodo, świeżo i gładko.

Maskę można stosować 2-3x w tygodniu.

Maski to silnie nasączone substancjami aktywnymi płaty fliselinowe, które obejmują twarz, podbródek, szyję i część
dekoltu plus krem przedłużający działanie maski.
Maski zawierają tylko naturalne aktywne i silnie skoncentrowane substancje.
Bazą każdej maski jest kwas hialuronowy, który ma właściwości silnie nawilżające i regenerujące.
Ponad to maski zawierają: biozłoto, peptydy, kompleks witamin (C,A,E,D wapno), koenzym Q10, wyciągi i ekstrakty
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roślinne (aloes, winogrona, róża, żeń-szeń, lawenda, pszenica, czereśnie, truskawki itp.), wodę glacjalną, ceramidy,
allantoinę, masło karite, d-panthenol, puder perłowy, wyciąg ze śluzu ślimaka, kolagen, propolis, wyciąg z ikry, tzw.
czarne złoto i wiele innych.
Fliselinowy płat stworzony jest z materiału, który powoduje, że skóra kumuluje swoje ciepło (okluzja), co powoduje, że
silnie otwierają się pory i wszystkie substancje aktywne są intensywnie wchłaniane w głąb.
Takie rozwiązanie powoduje, że skóra jest silnie nawilżona, odżywiona, jędrna, staje się gładka, zliftingowana i miła w
dotyku.
Dodatkowo opakowanie zawiera krem, który starcza na 3-4 razy.
Skład kremu jest silnie skorelowany z maską i powoduje przedłużenie jej działania.
Maski można używać jako osobny domowy zabieg nawilżająco-odmładzający, zabieg bankietowy, profesjonalny zabieg
pod ultradźwięki, mezoterapię bezigłową, wykończenie innych zabiegów kosmetycznych (mikrodermabrazja
diamentowa, oczyszczanie itp.).
Położenie maski bardzo zalecane jest na zakończenie zabiegów estetycznych (mezoterapia igłowa, mezoterapia
mikroigłowa).
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