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Hydra Booster zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie i odżywienie skóry dzięki zawartości dwóch preparatów
'JMPSHBT[UBOEBSPXFHP/$5'¥)"PE[JBBOJVVKǗESOJBKǌDZNJSFXJUBMJ[VKǌDZNTLØSǗPSB[.)"¥ LUØSZQPQSBXJB
KFKOBXJMȈFOJF FMBTUZD[OPǴǎPSB[CMBTL/$5'¥)"UPQPlirewitalizująca substancja zawierająca kwas hialuronowy
JBȈTLBEOJLØXOJF[CǗEOZDIEPQSBXJEPXFHPGVOLDKPOPXBOJBTLØSZ NJOXJUBNJOZ BNJOPLXBTZ BOUZPLTZEBOty, koenzymy i minerały). Zapewnia doskonałe nawilżenie,
wygładzenie powierzchownych zmarszczek, ujednolicenie
LPMPSZUVJSP[ǴXJFUMFOJFTLØSZ.)"¥UPQSFQBSBU[BXJFrający kwas hialuronowy i glicerol, który daje bardzo głębokie nawilżenie i ujędrnienie skóry oraz zapewnia ochronę
przed wolnymi rodnikami. Połączenie substancji zawartych
w obu produktach to unikatowy, skondensowany zastrzyk
odmładzający dla skóry.
Drugi zabieg wchodzący w skład kuracji BIO NUTRI LIFT
– Lift Booster o ǌD[Z TLVUFD[OPǴǎ CPHBUFHP X LXBT

IJBMVSPOPXZ J  TLBEOJLØX TUZNVMVKǌDZDI TLØSǗ
/$5'¥)" PSB[ QSFQBSBUV MJGUJOHVKǌDFHP J XZQFOJBKǌcego drobne i powierzchowne
[NBST[D[LJ "35 '*--&3 '*/&¥
-*/&4 /$5'¥)" PEȈZwia skórę, poprawia jej jakość
i poziom nawilżenia, wyrównuje jej koloryt oraz zmniejsza
QPSZ  QPED[BT HEZ "35 '*--&3
'*/&¥ -*/&4  E[JǗLJ [BXBSUPǴDJ
3 form kwasu hialuronowego, liftinguje twarz oraz wygładza już widoczne drobne
i powierzchowne zmarszczki
LVS[FBQLJ PLPMJDBVTU 
FILORGA MEDICAL
www.filorga.com
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5P GSBODVTLB HBNB QSFQBSBUØX IPNF DBSF TUXPS[POB EMB TQFDKBMJTUØX KBLP V[VQFOJFOJF
[BCJFHØXFTUFUZD[OZDI'PSNVZQSPEVLUØXPQBSUFTǌOBXZTPLJDITUǗȈFOJBDITJMOZDIBOUZPLTZEBOUØX TǌUPNJǗE[ZJOOZNJLXBTUBOJOPXZ LXBTGFSVMPXZJXJUBNJOB$
Alphascience to płynąca z natury perfekcja dopracowanych oraz wysoka stabilizacja skoncentrowanych substancji aktywnych o działaniu przede wszystkich antyoksydacyjnym i ochronnym.
Produkty dostępne tylko w gabinetach.
TANNIC serum rozświetlające [CF]
Pojemność: 30 ml
MEDIF, www.alphascience.pl
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