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TOŁPA DERMO BODY BUST wypełniające serum do biustu
150 ml
 

Cena: 41,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać -

Producent TORF CORPORATION (TOŁPA)

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaTOŁPA DERMO BODY BUST wypełniające serum do biustu 150 mldaje natychmiastowy efekt liftingu bez uczucia
ściągnięciadziała jak push up - zwiększa obwód biustu nawet o +7 cm i unosi biust nawet o + 4 cmpoprawia elastyczność skóry +21%aż
4 skuteczne składniki aktywneDziałaniedziała jak push up – zwiększa obwód biustu nawet o +7 cm i unosi go nawet o +4 cm. Daje
natychmiastowy efekt liftingu bez uczucia ściągnięcia. Poprawia elastyczność skóry o +21% i zapobiega wiotczeniu. Nawilża, wygładza i
poprawia kondycję skóry biustu i dekoltu. Zapewnia jędrny, kształtny i ładnie zaokrą- glony biust. Dzięki zawartości borowiny działa
detoksykująco. Ma lekką, żelową konsystencję i szyb- ko się wchłania, dzięki czemu można natychmiast założyć bieliznę.Sposób
użyciananieś serum na skórę biustu i dekoltu omijając brodawki. Wmasuj okrężnymi ruchami ku górze, aż do wchłonięcia. Stosuj
codziennie rano i/ lub wieczorem przez okres 4-6 tygodni. Kurację powtarzaj w zależności od potrzeb.Składborowina
tołpa®,multiroślinny antyoksydantnaturalnie detoksykuje i poprawia metabolizm tkanki tłuszczowej, chroni, wzmacnia i poprawia
kondycję skóry wrażliwejoligosacharydy z korzenia cykorii - dla natychmiastowej poprawy wyglądu biustu i dekoltu oraz wygładzenia linii
i zmarszczekekstrakt z hibiskusa - dla natychmiastowego efektu liftingu bez uczucia ściągnięciaekstrakt z owoców kigelii afrykańskie -
dla poprawy elastyczności i kondycji skóry biustubyć może niektóre nasze składniki posiadają zagadkowe nazwy. Ale prawda jest taka,
że żaden z nich nie znalazł się tutaj przypadkowo. I z tego jesteśmy dumni.składniki (INCI)Aqua, Glycerin, Cichorium Intybus Root
Oligosaccharides, Sodium Polyacrylate, Peat Extract, Hibiscus Esculentus Seed Extract, Kigelia Africana Fruit Extract, Caesalpinia
Spinosa Gum, Butylene Glycol, Parfum, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate,
Methylpropanediol, Benzoic Acid.
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