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NuSkin ageLOC LumiSpa Beauty Device Face Cleansing Kit
dla skóry wrażliwej
 

cena: 1 099,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent NuSkin

Wysyłka 5-7 dni

Opis produktu
 

 Dlaczego warto sięgnąć po LumiSpa Face Cleansing Kit?

Oczyszcza skórę Twarzy z makijażu, zanieczyszczeń i codziennych zabrudzeń

Zostawia bardziej miękką i gładszą skórę

Redukuje niedoskonałości

Zmniejsza widoczność porów

Skóra staje się bardziej promienna i widocznie młodsza

Posiada 2-letnią gwarancję producenta

Rezultaty potwierdzone klinicznie

Silikonowa głowica i Activating Cleanser doskonale wykorzystują unikalną technologię Two-Sense Motion Technology, delikatnie
wmasowując składniki w skórę. Korzystaj z systemu przez dwie minuty dwa razy dziennie i stwórz domowy rytuał pielęgnacyjny na
miarę spa.

Ten środek oczyszczający do twarzy zawiera wyciągi z owsa i sosny chińskiej, które koją skórę, pozostawiając ją zmiękczoną i gładką, a
także nasze słynne składniki ageLOC, które zwalczają widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła.

Sposób użycia:
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KROK 1
Zwilż twarz ciepłą wodą i nałóż na skórę preparat Activating Cleanser dostosowany do Twojego typu cery. Zwilż silikonową głowicę i
włącz urządzenie.

KROK 2
Przesuwaj po twarzy spokojnymi, szerokimi ruchami. Nie szoruj i nie przyciskaj zbyt mocno. W przypadku nieprawidłowego użytkowania
urządzenie wstrzyma pracę.
Urządzenie wstrzymuje pracę co 30 sekund. To wskazówka, aby przenieść je na inną część twarzy. Po dwóch minutach urządzenie się
wyłączy.

KROK 3
Opłucz twarz wodą, a następnie delikatnie wytrzyj ją do sucha i nałóż kolejne produkty do pielęgnacji skóry. Dla uzyskania optymalnych
rezultatów korzystaj z systemu ageLOC LumiSpa przez 2 minuty dwa razy dziennie.

PAMIĘTAJ, ABY:

Po użyciu wyczyścić i wysuszyć urządzenie.
Wymieniać silikonową głowicę co 3 miesiące, aby uzyskać optymalną jakość i higienę.

Co znajdziesz w pudełku:

1 urządzenie ageLOC LumiSpa
1 ageLOC LumiSpa Silicone Head – Normal
1 ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Sensitive Skin
Podstawka ładująca do ageLOC LumiSpa
Kabel do ageLOC LumiSpa

Producent: 

NuSkin USA
Corporate Office
75 West Center
Provo, UT 84601
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