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UJĘDRNIENIE

SERIA
KOLAGENOWA
Składnik przewodni to hydrat kolagenu, a ze względu na fakt, że kolagen sam w sobie jest naturalnym
budulcem naszej skóry, to jego właściwości są oczywiste. Wpływa na głębokie nawilżenie,
wygładzenie i redukcję nawet bardzo wyraźnych zmarszczek. Zapobiega wiotczeniu skóry, poprawia
jej elastyczność i napięcie. Przywraca skórze właściwą gęstość i sprawia, że staje się ona jędrna
i sprężysta.

KREM NA DZIEŃ
Z KOLAGENEM
50 ml

KREM NA NOC
Z KOLAGENEM
50 ml

Seria dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą z pierwszymi oznakami starzenia, wrażliwą,
potrzebującą ujędrnienia i przedłużenia młodego wyglądu.
Warto wiedzieć:
Naturalne wytwarzanie kolagenu zaczyna słabnąć już około 25 roku życia, dlatego od tego
wieku zaleca się uzupełnianie tego składnika w skórze. Dobrze dobrany kosmetyk potrafi
odmłodzić skórę o kilka lat, dlatego tak ważne jest stosowanie kosmetyków z kolagenem,
wspomagając skórę w utrzymaniu prawidłowego poziomu tego składnika. Im wcześniej je
wprowadzimy, tym dłużej nasza skóra zachowa młody wygląd.
Opinie o produktach:
Serum kolagenowe
• Dobrze nawilża. Skóra twarzy jest napięta i świeża.
• Jest bardzo wydajne i bardzo dobrze się wchłania.
• Skóra robi się gładka, zmarszczki są wygładzone, a cera promienna.
Krem na dzień z kolagenem morskim
• Szybko się wchłania, nie tłuści i nie pozostawia widocznego filmu.
• Cera staje się gładsza, co czuć w dotyku i widać.
• Pięknie wygładza skórę i zdecydowanie utrzymuje się to podczas regularnego stosowania.
Spokojnie nadaje się pod makijaż.
Krem na noc z kolagenem morskim
• Skóra od razu w odczuciu jest dobrze nawilżona. Wystarczy go naprawdę niewiele do dobrego
nawilżenia twarzy.
• Kolagen wraz z olejkiem geraniowym spowalniają proces starzenia się skóry. Jest to
odpowiedni produkt dla dojrzałej skóry, działa przeciwzmarszczkowo i wygładzająco.
• Rano twarz wygląda zdecydowanie lepiej, jest bardziej wypoczęta, skóra jest nawilżona i nie ma
tej typowej dla poranków „opuchlizny” na pyszczku, przez którą nie otwiera się nikomu drzwi po
przebudzeniu.
Maska kolagenowa
• Maseczki w płachcie to genialne rozwiązanie, bo tkanina nasączona jest serum, którego ilość jest
dosyć spora i ma ono czas na to, żeby wchłonęło w naszą skórę.
• Po użyciu maski, skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, czuć że jest napięta i elastyczna.
• Maseczka jest świetna, a rezultaty widoczne zaraz po użyciu.
Produkty są przebadane dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołują podrażnień
ani uczuleń.
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MASKA
KOLAGENOWA
25 ml

SERUM
KOLAGENOWE
30 ml

DZIAŁANIE:
• napina
• poprawia elastyczność i sprężystość
• przywraca skórze gęstość
• łagodzi rysy oraz poprawia owal twarzy
• spowalnia efekty starzenia
• spłyca zmarszczki

DLA KOGO?
Dla osób z pierwszymi oznakami
starzenia, do cery wrażliwej,
potrzebującej ujędrnienia
i przedłużenia młodego wyglądu.
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ROZŚWIETLENIE

SERIA
PERŁOWA
Składnikiem wiodącym prym w tej serii jest ekstrakt z pereł. To znakomity antyoksydant, który skórę
ujędrnia i nadaje jej jedwabistą gładkość. Perła również doskonale wpływa na nawilżenie skóry,
dzięki czemu staje się ona świeża i promienna.
Seria dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą dojrzałą, wrażliwą, potrzebującą ochrony
przed tworzeniem przebarwień, rozświetlenia i ujędrnienia.
Warto wiedzieć:
Wraz z upływem lat skóra nie tylko traci jędrność, ale także jest bardziej podatna na
powstawanie ciemniejszych plamek. Wynika to z nagromadzenia się melaniny w miejscach,
gdzie szybciej zachodzą procesy starzenia i skóra jest osłabiona. Przebarwienia, które
pojawiają się na naszej skórze, to efekt miejscowej, gwałtownie zwiększonej produkcji
melaniny. Przeciwstarzeniowy krem z ekstraktem z pereł zmniejsza aktywność melanocytów,
komórek produkujących brązowy barwnik i tym samym redukuje tworzenie przebarwień skóry.
Rozświetla skórę, sprawia, że wygląda na gładką, promienną, wypoczętą i o wiele młodszą.
Zmniejsza widoczność niedoskonałości na skórze. Redukuje zmarszczki i nierówności, działa
przeciwstarzeniowo oraz napinająco-liftingująco.
Jednym z grzechów urodowych kobiet jest pomijanie pielęgnacji szyi i dekoltu. Jest to poważny
błąd, ponieważ naskórek na szyi i dekolcie ma bardzo małą ilość włókien kolagenowych, które
odpowiadają za jędrność i elastyczność skóry, dlatego bardzo szybko powstają nieestetyczne
bruzdy, zmarszczki i przebarwienia. O te partie ciała należy dbać codziennie, najlepiej stosując
kosmetyki dedykowane, plus dodatkowo, dla lepszego efektu, nakładając serum pod krem,
do wyboru mamy serum z ekstraktem z kawioru, kolagenowe lub z kwasem hialuronowym.
Stosując maski na twarz, nie zapominajmy o rozsmarowaniu nadmiaru kosmetyku (maski
są obficie nasączone) na szyję i dekolt. Krem z ekstraktem z pereł dedykowany tym partiom
sprawia, że podbródek i szyja wyglądają lepiej oraz przedłuża młodość skóry dekoltu, która
staje się jedwabista, promienna i bardziej napięta. Jest doskonałym antidotum dla skóry
zniszczonej, wymagającej regeneracji i rewitalizacji oraz odmłodzenia.

KREM PRZECIWSTARZENIOWY
Z EKSTRAKTEM
Z PEREŁ
50 ml

KREM DO SZYI I DEKOLTU
Z EKSTRAKTEM
Z PEREŁ
50 ml

Opinie o produktach:
Krem do szyi i dekoltu z ekstraktem z pereł
• Skóra staje się jędrna i gładka.
• Szyja i podbródek wyglądają lepiej.
• Rozjaśnia skórę na dekolcie i ją wygładza.
Krem przeciwstarzeniowy z ekstraktem z pereł
• Skóra jest nawilżona, wygładzona, miękka i miła w dotyku.
• Działa odżywczo, dzięki temu skóra jest promienna i ujednolicona kolorytem.
• Łagodzi zmiany trądzikowe.
Produkty są przebadane dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołują podrażnień
ani uczuleń.
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DZIAŁANIE:
• chroni przed powstawaniem przebarwień
• rozświetla
• ujędrnia
• odżywia
• działa przeciwstarzeniowo
• regeneruje

DLA KOGO?
Dla osób z cerą dojrzałą,
wrażliwą, potrzebującą ochrony
przed tworzeniem przebarwień,
rozświetlenia i ujędrnienia.
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WYGŁADZENIE

SERIA
KAWIOROWA
Składnik przewodni – ekstrakt z kawioru to główny sprawca znakomitych efektów, jakie przynoszą
kosmetyki z całej linii kawiorowej. Dlaczego taki wartościowy? Bo przyspiesza proces odnowy
komórek oraz produkcję kolagenu, a jego skuteczność i efektywność można w prosty sposób
wytłumaczyć. Po prostu skład kawioru jest niezwykle podobny do składu ludzkiej skóry, dzięki
czemu jego przyswajalność jest maksymalna, a efekty w postaci nawilżenia, ujędrnienia i napięcia
skóry bardzo widoczne.

KREM NA DZIEŃ
Z EKSTRAKTEM
Z KAWIORU
50 ml

KREM NA NOC
Z EKSTRAKTEM
Z KAWIORU
50ml

Seria dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą dojrzałą, potrzebującą poprawy kondycji,
nawilżenia i wygładzenia. Wyraźnie odżywia, poprawia koloryt skóry, łagodzi podrażnienia oraz
wpływa na zmniejszenie widoczności zmarszczek.
Opinie o produktach:
Serum przeciwzmarszczkowe z ekstraktem z kawioru
• To ratunek dla zmęczonej skóry. Już po 15 minutach widać poprawę.
• Serum rozjaśnia przebarwienia, rozświetla skórę i przywraca jej świeży wygląd.
• Łagodzi podrażnienia, efektownie wygładza i nawilża, delikatnie napina i ujędrnia skórę, nie zatyka
porów, skóra jest aksamitna w dotyku.
Krem na dzień z ekstraktem z kawioru
• Szybko się wchłania, nie tłuści i nie pozostawia widocznego filmu.
• Cera staje się gładsza, co czuć w dotyku i widać.
• Cera przy regularnym stosowaniu kremu jest bardzo dobrze nawilżona, miękka i gładka w dotyku,
a co najważniejsze pięknie rozjaśniona. To sprawia, że twarz wygląda zdrowiej i jest pełna blasku.
Krem na noc z ekstraktem z kawioru
• Na powierzchni skóry pozostawia lekki, nie za tłusty film, stanowiący barierę chroniącą przed
utratą wody z naskórka.
• Rankiem cera wygląda na dobrze nawilżoną i wypoczętą.
• Dobrze się rozsmarowuje. Jest bardzo odżywczy.
Krem pod oczy z ekstraktem z kawioru
• Lekki kosmetyk, który fajnie napina i wygładza skórę wokół oczu.
• Krem nie powoduje podrażnień ani łzawienia.
• Tworzy bardzo delikatny film, zapobiegający wyparowaniu wody z naskórka. Dzięki temu skóra
jest nawilżona i odżywiona.
Maska kawiorowa
• Obietnice nawilżenia i wygładzenia w pełni się potwierdziły.
• Cera jest miękka, jedwabista, delikatnie ściągnięta. Skóra twarzy, została odżywiona i jednocześnie
rozświetlona.
• Twarz po niej jest wygładzona, promienna i pełna witalności, jędrna i rozjaśniona. Wygląda się
naprawdę świeżo.
Produkty są przebadane dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołują podrażnień
ani uczuleń.
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KREM POD OCZY
Z EKSTRAKTEM
Z KAWIORU
15 ml

MASKA
KAWIOROWA
25 ml
SERUM
Z EKSTRAKTEM
Z KAWIORU
30ml

DZIAŁANIE:
• ujędrnia
• poprawia elastyaczność
• odżywia
• regenruje
• zmniejsza widoczność zmarszczek
• dba o chronę przed starzeniem

DLA KOGO?
Dla osób z cerą dojrzałą, wrażliwą,
potrzebującą odżywienia,
wygładzenia i działania
przeciwzmarszczkowego.
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ODBUDOWA

SERIA
OLIWKOWA
Składnikiem aktywnym tej serii jest ekstrakt z oliwek. Bogata w witaminy i nienasycone kwasy
tłuszczowe oliwka z oliwek intensywnie nawilża, odżywia i chroni skórę przed negatywnym
wpływem czynników zewnętrznych. Doskonała ochrona skóry w ciągu dnia i świetna baza pod
makijaż. Każdego na pewno zaskoczy lekka konsystencja kremu, który szybko się wchłania i nie
pozostawia lepkiej warstwy kojarzonej z tradycyjną oliwką.
Seria dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą suchą i wrażliwą, ze względu na właściwości
ochronne i łagodzące polecany także dla skóry naczynkowej. Szczególnie polecany na zimowe dni,
gdy klimatyzacja i zmiana temperatur sprawiają, że cera staje się przesuszona.
Warto wiedzieć:
Sucha skóra to stan, gdy występuje zauważalne zmatowienie i odczuwalna szorstkość.
Widoczne jest także odtłuszczenie naskórka i ogólny brak nawilżenia. Suchej skórze
towarzyszy specyficzne uczucie ściągnięcia. To dlatego, że zdrowa skóra, w przeciwieństwie
do tej nadmiernie suchej, pokryta jest warstwą płaszcza lipidowego i substancji tłuszczowych,
które zapewniają jej odpowiedni poziom nawilżenia i ochronę przed podrażnieniami. Dlatego
też sucha skóra wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Zazwyczaj skóra tego typu jest cienka,
czasami na tyle, że prześwitują przez nią naczynia krwionośne. Szybciej się też starzeje,
pojawiają się na niej zmarszczki mimiczne i kurze łapki. Gruczoły łojowe nie natłuszczają
jej odpowiednio, co pozbawia ją naturalnej ochrony i powoduje szybkie parowanie wody
z głębszych warstw skóry. Stosowanie wyłącznie lekkich kosmetyków nawilżających to za
mało, wymaga bowiem wzmacniania bariery naskórkowej, czyli z jednej strony uzupełnienia
brakujących lipidów naskórka, a z drugiej stworzenia na skórze warstwy ochronnej,
utrudniającej nadmierną utratę wody – główny powód przesuszania się skóry. Osoby o suchej
cerze powinny stosować kosmetyki z ekstraktem z oliwy z oliwek – postrzeganym, jako sekret
długowiecznej urody. Zawiera witaminy, które mogą łatwo wnikać w głębokie warstwy
naskórka oraz jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które zapewniają skórze młodość
i witalność.

KREM NA NOC
Z EKSTRAKTEM
Z OLIWEK
50 ml

KREM NA DZIEŃ
Z EKSTRAKTEM
Z OLIWEK
50 ml

Opinie o produktach:
Krem na dzień z ekstraktem z oliwek
• Dobrze spełnia swoją rolę ochronną, a jednocześnie całkiem dobrze nawilża cerę, nawet przy
przebywaniu w klimatyzowanych pomieszczeniach.
• Pozostawia skórę gładką w dotyku, świetnie przygotowuje ją na makijaż.
• Odmładza skórę.
Krem na noc z ekstraktem z oliwek
• Intensywnie nawilża i ujędrnia skórę.
• Pozostawia skórę przyjemną w dotyku.
• Skóra jest bardziej elastyczna i pięknie promienna.
Produkty są przebadane dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołują podrażnień
ani uczuleń.
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DZIAŁANIE:
DLA KOGO?
• dogłębnie nawilża
• hamuje proces utraty wody z naskórka
• chroni przed wiotczeniem
• nadaje skórze elastyczność i sprężystość
• wygładza
• przedłuża młody wygląd skóry

Dla osób o cerze suchej
i w ra ż l i w e j , z e w z g l ę d u n a
właściwości ochronne i łagodzące
polecany także dla skóry
naczynkowej.
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NAWILŻENIE

SERIA
HIALURONOWA
Składnikiem przewodnim tej serii jest kwas hialuronowy. Ma on silne właściwości higroskopijne,
dzięki czemu odpowiada za nawilżenie, ujędrnienie i napięcie skóry. Jest to jeden z najbardziej
skutecznych i docenianych komponentów kosmetycznych, a to ze względu na to, że dla skóry jego
obecność jest zupełnie naturalna i z chęcią poddaje się takim zabiegom wspomagającym, jeśli już
sama nie jest w stanie go wyprodukować w dostatecznej ilości.

KREM NA DZIEŃ
Z KWASEM
HIALURONOWYM
50 ml

KREM NA NOC
Z KWASEM
HIALURONOWYM
50 ml

Seria dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą odwodnioną wymagającą głębokiego
nawilżenia, wygładzenia i poprawy elastyczności.
Warto wiedzieć:
Zawarty w serum intensywnie wygładzającym 3D usieciowany kwas hialuronowy
silnie napina skórę pomagając zachować zdrowy i młody wygląd na dłużej. Daje efekt
wielopłaszczyznowego wygładzenia skóry 3D, czyli nie tylko w płaszczyźnie twarzy,
ale również wygładza zmarszczki od wewnątrz. Połączenie drobnocząsteczkowego
i wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego ma działanie anti-ageing. Drobnocząsteczkowy
ma zdolność przenikania do głębszych warstw naskórka, gdzie wiąże wodę dając odpowiednie
nawilżenie, a z kolei wielkocząsteczkowy stanowi nieprzepuszczalną barierę na powierzchni
skóry, zapobiegając utracie wody. Dzięki temu podwójnemu działaniu uzyskujemy
wygładzenie zmarszczek, zmniejszenie objawów zmęczenia i skórę bardziej odporną na
działanie czynników zewnętrznych.
Opinie o produktach:
Serum intensywnie wygładzające 3D z kwasem hialuronowym
• Niezwykle szybko się wchłania.
• Twarz jest miękka i przyjemna w dotyku. Bardzo gładka.
• Daje natychmiastowe efekty wygładzenia.

MASKA
HIALURONOWA
25 ml

Krem na dzień z kwasem hialuronowym
• Skóra staje się znacznie bardziej elastyczna, po 4 tygodniach stosowania naprawdę można odczuć
różnicę.
• Skóra jest przyjemnie miękka i nawilżona.
• Spisuje się świetnie z makijażem.
Krem na noc z kwasem hialuronowym
• Pomimo treściwej formuły szybko się wchłania.
• Fantastycznie napina skórę nadając jej młody wygląd.
• Łagodzi zmarszczki i uelastycznia skórę.
Maska hialuronowa
• Łatwa w użyciu, daje natychmiastowy efekt.
• Skóra jest wyraźnie nawilżona i odmłodzona.
• Napina skórę i wygładza drobne zmarszczki.
Produkty przebadany dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołuje podrażnień
ani uczuleń.

10

SERUM
Z KWASEM
HIALURONOWYM
30 ml

DZIAŁANIE:
• dogłębnie nawilża
• hamuje proces utraty wody z naskórka
• chroni przed wiotczeniem
• nadaje skórze elastyczność i sprężystość
• wygładza
• przedłuża młody wygląd skóry

DLA KOGO?
Dla osób potrzebujących silnego
nawilżenia cery i ochrony przed
utratą wody oraz poprawy
elastyczności.
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REGENERACJA

SERIA
ALOESOWA
Multifunkcyjna maska aloesowa – tkanina obficie nasączona serum aloesowym polecana do
intensywnego nawilżenia i regeneracji naskórka. Regeneruje i zmiękcza skórę, posiada właściwości
łagodzące i przeciwzapalne. Zwiększa elastyczność poprzez pobudzanie skóry do produkcji nowego
kolagenu i elastyny oraz kwasu hialuronowego. Wygładza, a także redukuje niekorzystne działanie
wolnych rodników, działając przeciwstarzeniowo. Nadaje cerze blasku, poprawia jej koloryt,
intensywnie nawilża i sprawia, że skóra twarzy staje się bardziej napięta i sprężysta, co ma wyraźny
efekt odmładzający. Alantoina zawarta w maseczce optymalnie łagodzi podrażnienia, nadając jej
zdrowy wygląd.
Dedykowana jest w szczególności dla osób z cerą wrażliwą, potrzebującą regeneracji, nawilżenia
i złagodzenia podrażnień. Ta rewolucyjna maska to ekspert w regeneracji i błyskawicznej poprawie
kondycji skóry. Efekty zauważalne już po pierwszym zastosowaniu.
Warto wiedzieć:
Skóra wrażliwa to problem, z którym boryka się coraz więcej osób. Taki stan może wystąpić
w każdym wieku, bez względu na płeć. Charakteryzuje się: zaczerwienieniem, świądem, lekkim
opuchnięciem, uczuciem nadmiernego ciepła, napięciem oraz nadmierną reakcją na czynniki
zewnętrzne, szczególnie na zmiany temperatur. Najczęściej wynika to z niedostatecznej
wilgotności naskórka oraz uszkodzenia ochronnej warstwy hydrolipidowej. Nadwrażliwość
i skłonność do podrażnień jest niezależna od tego, czy skóra jest sucha, mieszana, czy tłusta.
Bardzo ważne w pielęgnacji takiej cery jest nawilżenie i regeneracja. Regularne używanie
kosmetyków przeznaczonych do cery wrażliwej, skutecznie chroni naskórek przed utratą
wody, pomaga w odbudowie bariery ochronnej i łagodzi powstałe podrażnienia.
Ze względu na działanie łagodzące polecana dla mężczyzn na podrażnioną skórę twarzy i szyi
po goleniu.
Sposób użycia:
Raz w tygodniu wieczorem nałożyć na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu i ust. Tkanina
powinna przylegać ściśle do twarzy, więc w razie potrzeby spłaszczyć palcami miejsca,
w których mogą wystąpić nieregularności lub pęcherzyki powietrza. Pozostawić maskę na
twarzy na 15 minut. Zabiegowi temu może towarzyszyć lekkie uczucie mrowienia, ponieważ
zastosowanie specjalistycznej tkaniny znacznie zwiększa penetrację składników odżywczych
do skóry. Po upływie wskazanego czasu delikatnie zdjąć maskę. Nadmiar kosmetyku
rozsmarować na szyję i dekolt.
Opinie o produkcie:
• Sprawia że skóra jest elastyczna i jędrna.
• Doskonale łagodzi podrażnienia, skóra wygląda świeżo i zdrowo.
• Skóra staje się gładka i rozświetlona.
Produkty przebadany dermatologicznie i hipoalergicznie, nie wywołuje podrażnień
ani uczuleń.
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MASKA
ALOESOWA
25 ml

DZIAŁANIE:
• intensywnie nawilża
• uelastycznia
• ujędrnia
• regeneruje
• łagodzi podrażnienia
• nadaje zdrowy wygląd skórze

DLA KOGO?
Dla osób z cerą wrażliwą,
potrzebującą regeneracji,
nawilżenia i złagodzenia
podrażnień.
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BioDerMini
CZYLI KOSMETYKI, KTÓRE ZMIESZCZĄ SIĘ W KAŻDEJ TOREBCE!
Ile razy zastanawiałaś się przed wyjściem, wziąć ze sobą krem, a może nie będzie wcale potrzebny?
Ile razy podczas pakowania, szukałaś opakowania, do którego mogłabyś przełożyć trochę kremu, by
nie musieć brać całego słoiczka? Ile razy okazało się, że Twoja torebka jest za mała i krem się do niej
po prostu nie mieści?
Jeśli kiedykolwiek musiałaś zadawać sobie te pytania lub miałaś podobne dylematy, to te czasy
właśnie się skończyły. A to wszystko za sprawą wygodnego, praktycznego opakowania w wersji
podróżnej.
To nie jest zwykła saszetka
Przede wszystkim tę saszetkę można szczelnie zamknąć po każdym użyciu! To prawdziwy hit.
A korzyść i dla Ciebie i dla samego kremu, który dzięki temu nie zostanie zanieczyszczony.
Ponadto ta wygodna aplikacja umożliwia noszenie kremu nawet w torebce. Nic się nie rozleje,
nic się nie zabrudzi. A kosmetyk będzie zawsze pod ręką!
Optymalna pojemność
W sam raz na krótki bądź nieco dłuższy wyjazd, 10 ml kremu może wystarczyć nawet do 10
dni użytkowania. Taka pojemność wiąże się również z niższą ceną, co nie jest bez znaczenia dla
tych, co dopiero zaczynają przygodę z dermokosmetykami BioDermic Dermocosmetics i chcą
je popróbować. A śledząc opinie o naszych produktach, obiektywnie możemy stwierdzić, że
warto. Zwłaszcza, że może się okazać, że to właśnie jeden z naszych kosmetyków może stać
się tym ulubionym.

WYGŁADZENIE

NAWILŻENIE

OPINIE:
• Idealnie nadające się w podróż, nie zajmują dużo miejsca i są bardzo wydajne!
• Ogromnym plusem jest opakowanie... gdyby wszystkie moje kosmetyki miały dodatkowo taką mini
formę to nie było by problemu z pakowaniem się.
• Dzięki nim moja kosmetyczka na wyjazdy pomieści więcej potrzebnych rzeczy, a i nie zajmuje tyle
miejsca w walizce, co pełnowymiarowe produkty.
• Produkty travelsize to dla mnie świetna opcja, bo zazwyczaj zabieram ze sobą multum kosmetyków
i muszę dopłacać za nadbagaż.
• Mini produkty na podróż czyli to, co lubię najbardziej, zabrać ze sobą do kosmetyczki na daleki
wyjazd.
• To nie są próbki. Ich forma jest skierowana do osób, które lubią podróżować. Można je bez
problemu zabrać do samolotu w bagaż podręczny, czy nawet do damskiej torebki, bo nie zajmują
dużo miejsca. Idealnie też nadają się na prezent.
• Kremy są szczelnie zapakowane, zajmują mało miejsca i świetnie sprawdzają się w podróży.
• Mini saszetki z ogromnym działaniem! Dodatkowo można je zabrać wszędzie .
• Zestawy podróżne sprawdzą się przy każdej krótkiej wyprawie. Kieszonkowa wersja ulubionych
kosmetyków? To jest to! Jeśli nie do podróży to jest to też super opcja przetestowania i przekonania
się czy się sprawdzą.
OFERTA:
• Kremy na dzień i na noc – pojemność 10 ml
• Serum – 8 ml
• Krem pod oczy z ekstraktem z kawioru – 4 ml
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UJĘDRNIENIE

ROZŚWIETLENIE

ODBUDOWA
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ZACHOWAJ

MŁODĄ SKÓRĘ

NA DŁUŻEJ

www.biodermic.pl
www.sklep.biodermic.pl

SARA COSMETICS
Al. Jana Pawła II 12e, 05-250 Radzymin
NIP: 1250854382, REGON: 140076078
www.saracosmetics.com.pl

