LINHA DL PERFECT BUST
Princípios ativos & Ingredientes
A Quinoa negra é um cereal proveniente da Bolívia, altamente rico de aminoácidos,
vitaminas e minerais permite obter um efeito hidratante e nutritivo da pele. Para
além disso, as saponinas presentes conferem um poder anti-inﬂamatório para um
efeito lenitivo.
Acido hialurónico, Beta-glucano
Ginseng
Obter mais ﬁrmeza e remodelar os seios sem necessitar de recorrer aos caríssimos procedimentos
cirúrgicos é o sonho de muitas mulheres. Os inovadores produtos Fitocosméticos da Linha DL
Perfect Bust permitem um efeito Lifting e Lipoﬁlling para tratar os seios. Com princípios ativos e
ingredientes (ácido hialurônico e beta-glucano, combinados com ginseng e quinoa negra), cria um
efeito tensor na ﬁbra do colagénio, deixando a pele mais esticada que atua como Liﬁtng, assim
como estimula o “bra natural” (pele dos seios levantada). Estes produtos também são um
excelente complemento ao tratamento proﬁssional ou pós-operatório dos seios, sendo indispensável manutenção e aplicação diária dos mesmos.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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Linha DL perfect bust
A Quinoa negra é um cereal proveniente da
Bolívia, altamente rico de aminoácidos, vitaminas
e minerais permite obter um efeito hidratante e
nutriente da pele. Para além disso, as saponinas
presentes conferem um poder anti-inﬂamatório
para um efeito lenitivo.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico & Profissional

LIFTING INTENSIVO SEIOS
Ampolas para um tratamento intensivo dos seios . Ação do silício
biotécnico estimula a pele dos seios para obter o "bra natural“ e previne as estrias paralelas. O ácido hialurónico e beta-glucano, combinado com Ginseng e Quinoa negra, reproduzem uma visível ação lifting nos
seios. Também ideal como complemento após a cirurgia.
Conteúdo: 2 ml x 10 ampolas
Ref. 127213
CREME PERFECT BUST
Creme inovador para tratar a pele do peito, com princípios ativos
especiais (sarsasapogenina, Anemarrhena, Asphodeloide),
proporciona uma ação especial de "Lipoﬁlling" (favorece o
armazenamento de gordura que permite aumentar o
tecido adiposo aumentando o perﬁl do seio), assim
como recupera a perda de turgescência dos seios.
Com ingredientes extraídos da Quinoa preta e
Ginseng, estimulam o Lifting Up da pele dos seios.
Excelente complemento ao tratamento proﬁssional ou pós-operatório, indispensável
manutenção e aplicação diária.
Conteúdo: 125 ml
Ref. 127114
Corpo
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