Jaaaaaaaa ……..de nieuwe Scrub van Diego dalla Palma professional uit de Cleansing
producten is terug met een vernieuwd recept!

CELL DETOXIUM en Oxygen Flow stimuleren de cellulaire detoxificatie waardoor de
huid beter ademt. Een speciale formule met micro-exfoliërende bolletjes van
verschillende maten die de dode cellen verwijderen. Amazonian patauà-boter staat
bekend om zijn verzachtende en hydraterende werking.
•
•

Verbetert de zuurstoftoevoer naar de cellen
Verhoogt hun weerstand tegen schadelijke externe factoren en stressvolle
situaties die typisch zijn tijdens de seizoen veranderingen.

De Oxygen Flow wordt geëxtraheerd uit de bloemen van de Oost-Indische Kers, een
medicinale plant, bekend door de gunstige therapeutische eigenschappen, aangezien het
rijk aan ijzer en vitamine C is.

LAAT UW HUID STRALEN MET DE NIEUWE OXYGENATING
BEHANDELING VERRIJKT MET O3 - OZONIDI*

OXYGEN DAYS
OXYGENATES
REVITALIZES
ENLIGHTENS

• VERBETERING ZUURSTOFOPNAME • REVITALISEEERT DE HUID • EGALISEERT DE HUID

Esthé-Care Cosmetiek
Coolhof 5
5066 AJ Moergestel
Tel. +31 (0)13 513 10 63
E-mail: info@esthe-care.nl

*Ozinedes: in een gestabiliseerde vorm om de huid te helpen”ademenen”.

QUALITY GUARANTEED BY

www.esthe-care.nl / nl.diegodallapalmapro.com

Nieuw innovatief product van Diego dalla Palma professional.
BUBBLE MASK –tube 75 ml
Een actief zuurstofmasker met intensieve werking. Wanneer het masker op de huid
wordt aangebracht, verandert de gel in een mousse, waarbij de zuurstof in zijn formule
vrijkomt.
Wat doet het?
• Stimuleert de microcirculatie van het huidoppervlak
• Verhoogt de cellulaire stofwisseling voor een betere cel communicatie
• Activeert collageen productie
Actieve OXYGEN systeem
Een innovatief zuurstoftransportsysteem dat gebaseerd is op perfluor decaline, een
molecuul dat in de geneeskunde wordt gebruikt om de zuurstof naar levende organen
en weefsels te dragen, waardoor ze zuurstof en vitaliteit garanderen.
Het bevordert de zuurstofopname in weefsels en stimuleert het cel metabolisme en de
collageenproductie. Het revitaliseert de huid, maakt het helderder, steviger en gladder.
Verrijkt met vitamine E en Erytritol.

