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Peeling kawitacyjny bezprzewodowy
SkinClear C-103
Cena

79,00 zł

Opis produktu

Peeling kawitacyjny SkinClear C-103.
Model bezprzewodowy , ładujesz zwykłą
ładowarką od telefonu!
3 tryby pracy:
- Lifting
- Nawilżanie
- Oczyszczanie
Doskonały aby utrzymać twoją cerę w idealnej kondycji.
Wygodny w użyciu w domu , w podróży, gdzie tylko zechcesz.
Używaj 3 razy w tygodniu po 3-5 minut a twoja cera stanie się znacznie gładsza, promienna, zaskórniki znikną, a zmarszczki
się wypłycą.

Jakie zabiegi nimi wykonamy?
1. Lifting - to zabieg mający na celu ujędrnienie naszej skóry. Szczególnie polecany w przypadkach pojawiania się
pierwszych zmarszczek. Powoduje on przyspieszenie odbudowy włókien kolagenowych i elastyny w skórze.
2. Moisturizing - nawilżanie. Warunki w jakich żyjemy powodują ciągłe przesuszanie naszej skóry. Wykorzystując ten
program nawilżamy ją intensywnie. Zaleca się stosowanie do tego programu dedykowanych preparatów
nawilżających. Po tym zabiegu kosmetyki zdecydowanie lepiej się wchłaniają docierając do głębszych warstw naszej
skóry. Polecamy specjalistyczny żel hialuronowy SkinClear do nabycia na innej aukcji.
3. "Cleansing" - oczyszczanie, inaczej usuwanie martwego naskórka, wągrów, oczyszczanie porów w skórze. Zabieg
wykonujemy "na mokro". Najlepiej zwilżyć płatek kosmetyczny wodą i przecierać nim skórę po czym tym samym
śladem prowadzimy szpatułkę peelingu kawitacyjnego. Fala uderzeniowa uzyskiwana dzięki ultradźwiękom wypycha
wszystkie złogi i zanieczyszczenia z każdego zagłębienia w skórze.
Dane techniczne:
Częstotliwość: 24kHz
Napięcie wejściowe: 5V / 600mAh
Moc: 2W
Tryby urządzenia: Lifting, Nawilżanie, Oczyszczanie
Wymiary: 173 x 42 x 16 mm
Waga: 100g
Dostępne kolory: biały
Cechy oddziaływania peelingu kawitacyjnego SkinClear
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Bezbolesny
Wspomaga produkcję elastyny oraz kolagenu.
Wygładza zmarszczki.
Wpływa wyłącznie pozytywnie na skórę
Jest bezpieczny i prosty w obsłudze.
Doskonały do każdego rodzaju skóry.
Oczyszcza i skutecznie pielęgnuję skórę.
Ze względu na mały rozmiar można go zawsze zabrać ze sobą.
Usprawnia cyrkulację krwi i limfy.
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