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HYALURONIC
COLOUR & CARE CUSHION

ΟΦΕΛΗ
Η Hyaluronic Multiple Effect εμπλουτίζει την σειρά της με το προϊόν Hyaluronic Colour & Care Cushion. Πλούσιο σε συστατικά όπως υαλουρονικό
οξύ υψηλού μοριακού βάρους και ένα ενεργό συστατικό πλούσιο σε βιταμίνη Ε, βοηθάει να συγκρατήσει η επιδερμίδα την απαραίτητη υγρασία.
Έχει ματ φινίρισμα και αφήνει το δέρμα πιο ομοιόμορφο, καλύπτοντας την επιδερμίδα όπως μια ΒΒ κρέμα. Προσαρμόζεται τέλεια στον φυσικό τόνο
του δέρματος, αφήνοντας μία τέλεια ομοιόμορφη εμφάνιση. Η υψηλής ποιότητας των ενεργών συστατικών που περιέχει βελτιώνει τη φυσική λάμψη
του δέρματος.

ΑΝΤΑΞΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
Μεταξένια επιδερμίδα με μια κίνηση! Η συσκευασία του Hyaluronic Colour & Care Cushion συνοδεύεται από ένα μαλακό σφουγγαράκι, για εύκολη
και γρήγορη εφαρμογή, ακόμα και όταν βρίσκεσαι σε εξωτερικές δουλειές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εμποτίσεις το σφουγγαράκι με λίγη
ποσότητα του προϊόντος και να προσφέρεις λάμψη, νεανικότητα και κάλυψη στην επιδερμίδα. Mπορεί να συνδυαστεί με όλες τις σειρές των
προϊόντων της Klapp Cosmetics και να χρησιμοποιείται καθημερινά. Έχει 100% φυσικά συστατικά, είναι ταυτόχρονα Cruelty Free αλλά και Vegan.
Δεν ερεθίζει την επιδερμίδα και δεν περιέχει σιλικόνες και αρώματα.
Mπορεί να συνδυαστεί με όλες τις σειρές των προϊόντων της Klapp Cosmetics και να χρησιμοποιείται καθημερινά.Έχει 100% φυσικά συστατικά,
είναι ταυτόχρονα Cruelty Free αλλά και Vegan.Δεν ερεθίζει την επιδερμίδα και δεν περιέχει σιλικόνες και αρώματα.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η υψηλής ποιότητας φόρμουλα με βάση το νερό (water in oil) σε συνδυασμό με τα ενεργά συστατικά που περιέχει, καθώς και τις φυσικές χρωστικές
προσφέρουν μία μεταξένια αίσθηση στο δέρμα. Καλύπτει άμεσα τις ατέλειες της επιδερμίδας, χαρίζοντας μία εμφάνιση λαμπερή. Διατίθεται σε
τρεις αποχρώσεις σε Βιώσιμη συσκευασία compact και είναι αποσπώμενο, έτσι μπορείς όταν σου τελειώσει να προσθέσεις το νέο στην ίδια
συσκευασία.

HIGHLIGHTS:
Υαλουρονικό οξύ: Βασική λειτουργία του είναι να συγκρατεί νερό ώστε να διατηρεί τους ιστούς ενυδατωμένους. Βοηθάει στο σχηματισμό νέων
κυττάρων, συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου και προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες. Συμβάλει στην επανόρθωση του δέρματος
αποκαθιστώντας τον όγκο του. Χάρη στη βαθιά ενυδάτωση, το δέρμα ανακτά την ελαστικότητά του και οι ρυτίδες στο πρόσωπο λειαίνονται.
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Φυσικό χρώμα - χρωστικές: Φυσικές υδατοδιαλυτές χρωστικές προσαρμόζονται τέλεια στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας, για ένα αψεγάδιαστο
αποτέλεσμα.

COLOUR & CARE CUSHION LIGHT 01

COLOUR & CARE CUSHION MEDIUM 02

COLOUR & CARE CUSHION MEDIUM DARK 03

15gr κωδικός 2560
15gr κωδικός 25600 Refill

15gr κωδικός 2561
15gr κωδικός 25610 Refill

15gr κωδικός 2562
15gr κωδικός 25620 Refill
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85 %

Πιο ενυδατωμένο δέρμα

90 %
Φυσική λάμψη

100 %

Ομοιόμορφο αποτέλεσμα

KLAPP COSMETICS GREECE
www.klapp-cosmetics.gr

