
Trang chủ  Sản phẩm  Sửa dưỡng thể Bath Body

Chia sẻ:        

Sửa dưỡng thể Bath Body
Thương hiệu: Bath Body  Tình trạng: Còn hàng

190,000đ  290,000đ

ĐẶT HÀNG

Tẩy tế bào chết là công đoạn mà các cô nàng không nên bỏ qua nếu muốn sở hữu làn da mềm mại, mịn màng.

Việc tẩy da chết sẽ giúp cải thiện vùng da sạm đen, xỉn màu trở nên tươi sáng đều màu hơn đồng thời bước này

còn, có khả năng giúp da hấp thu được dưỡng chất từ kem dưỡng tốt hơn. Tẩy Tế Bào Chết Dành Cho Da Nhạy

Cảm Simple Kind to Skin Smoothing Facial Scrub
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Tẩy Tế Bào Chết Dành Cho Da Nhạy Cảm Simple Kind to Skin Smoothing Facial Scrub 75ml

Tẩy tế bào chết là công đoạn mà các cô nàng không nên bỏ qua nếu muốn sở hữu làn da mềm mại, mịn màng. Việc tẩy da chết sẽ giúp cải thiện vùng da sạm đen, xỉn màu trở nên tươi sáng

đều màu hơn đồng thời bước này còn có khả năng giúp da hấp thu được dưỡng chất từ kem dưỡng tốt hơn. Tẩy Tế Bào Chết Dành Cho Da Nhạy Cảm Simple Kind to Skin Smoothing Facial

Scrub nhẹ nhàng lấy đi lớp da chết sần sùi trên bề mặt da một cách dịu nhẹ mà không gây tổn thương da, giữ cho làn da tươi sáng, mềm mịn.

Simple – thương hiệu mỹ phẩm UK chuyên về các dòng sản phẩm chăm sóc da với mục tiêu hướng tới là với mọi loại da, kể cả những làn da nhạy cảm, vẫn sẽ phù hợp với tất cả các sản phẩm

của hãng. Chính vì được thiết kế để có thể chăm sóc cho cả những làn da nhạy cảm, nên Simple cam kết mọi dòng sản phẩm của mình đều không chứa hương liệu, không phẩm màu, giữ độ

tinh khiết với những nguyên liệu thân thiện với làn da để việc chăm sóc da trở nên đơn giản nhưng vẫn có được hiệu quả cao với Simple.

Simple Kind to Skin Smoothing Facial Scrub chứa phức hợp các Vitamin E, Pro-Vitamin B5 cùng các hạt gạo li ti giúp nhẹ nhàng lấy đi các tế bào da chết trên bề mặt da mà vẫn duy trì độ ẩm,

giữ cho làn da mềm mịn, tươi sáng. Ngoài ra, nhờ thành phần Vitamin E có khả năng tăng cường độ ẩm, chống lại quá trình lão hóa sớm, hạn chế nếp nhăn xuất hiện.

Sản phẩm có kết cấu dạng gel, hoàn toàn dịu nhẹ, lành tính, không gây tổn thương hay kích ứng da. Đặc biệt, thành phần với tiêu chí: Không chất tạo màu, tạo mùi - Không chứa hóa chất gây

hại da, hoàn toàn lành tính, an toàn cho cả làn da nhạy cảm đấy nhé!

THÔNG TIN SẢN PHẨM CHÍNH SÁCH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số sản phẩm tin tức tương tự ở bên dưới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 Viện thẩm mỹ Cầu Giấy

Địa chỉ: 220 Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline: 0356998866

CHI NHÁNH

Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Liên hệ

CHÍNH SÁCH

Với sứ mệnh giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp Việt,

trong suốt 14 năm qua.Chúng tôi mong muốn

tạo nên Tập đoàn Thẩm mỹ uy tín nhất tại

Việt Nam.

      

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
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Vitamin-C Serum

340,000đ 590,000đ

    

Toner Tẩy Da Chết Clinique Clarifyin…

240,000đ 290,000đ

    

Sửa tắm trắng White Conc

190,000đ 

    

Mặt nạ ủ trắng da

190,000đ 
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