
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU  SẢN PHẨM  TIN TỨC DỊCH VỤ  LIÊN HỆ   T ÌM KIẾM

Trang chủ   Sản phẩm   Gel Dưỡng Làm Giảm Quầng Thâm & Bọng Mắt Sensibio 15ml (Tặng: Kem Chống Nắng La Roche 2ml)

Mã sản phẩm: GEN1

Gel Dưỡng Làm Giảm Quầng Thâm & Bọng
Mắt Sensibio 15ml (Tặng: Kem Chống Nắng
La Roche 2ml)

379,000đ Giá thị trường: 450,000đ
Tiết kiệm: 71000đ

Tình trạng: Còn hàng

Xuất xứ: Pháp

Nơi sản xuất: Pháp

Số lượng: – 1 +

MUA NGAY VỚI GIÁ 379,000Đ
Đặt mua giao hàng tận nơi

Gọi đặt mua: 0971539681" (miễn phí 8:30 - 21:30).

|  Thương hiệu:  Bioderma

Công dụng:

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cảm giác khó chịu vùng mắt, tăng cường sức đề kháng một cách sinh học và do đó cải thiện độ dung

nạp của làn da nhạy cảm.

Phát minh Toléridine™ kết hợp với D.A.F đánh dấu một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da nhạy cảm, ngăn chặn sự hình thành

các phân tử tiền viêm và giúp giảm kích ứng cho làn da.

Caffeine giúp giảm bọng mắt.

Hyaluronic acid kết hợp với phấn che khuyết điểm sẽ làm mịn và mờ đi các vết chân chim trên da.

"Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên của làn da"

Là một trong những hãng dược mỹ phẩm tiên phong của Pháp thành lập từ những năm 1970, Bioderma đã đạt được những thành

tựu độc đáo khi đưa các thành phần sinh học vào việc chăm sóc da. Cách tiếp cận này trước hết dựa vào kiến thức về da và cơ chế

sinh học để tạo các dòng sản phẩm chuyên biệt. Bioderma tập trung vào việc cung cấp hoặc tái kích hoạt các chất tự nhiên vốn có,

giúp da tự đề kháng và phục hồi các chức năng sinh học để duy trì làn da khoẻ mạnh ngay từ bên trong.

MÔ TẢ GIỚI THIỆU

Xem thêm

TIN KHUYẾN MÃI

Cắt mí mắt là phương pháp loại
bỏ da thừa, tạo lại nếp mí mới
rõ nét và cân đối

Cùng nhau ngắm gái xinh nè
mấy bạn ơi

Trái với phong cách trẻ trung
của những cô nàng Black Pink

Jennie nổi tiếng là cô nàng sở
hữu vóc dáng chuẩn chỉnh

Thích Chia sẻ

BÌNH LUẬN

0 bình luận Sắp xếp theo 

Plugin bình luận trên Facebook

Cũ nhất

Thêm bình luận...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

220,000đ 380,000đ

Bioderma đã đạt được những thàn...

120,000đ

Sản phẩm nhanh chóng làm dịu cả...

120,000đ 180,000đ

Nước Tẩy Trang Sébium H2O 250ml...

180,000đ 280,000đ

Sữa trị nám Transino Whitening...

- 42% - 33% - 36%

      

EVO SPA

30 Đường 2/9, Phường Bình Hiên,

Quận Hải Châu, Đà Nẵng



0900 090 090

evoteamthemes@gmail.com
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DỊCH VỤ NỔI BẬT
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BỆNH VIỆN THẨM MỸ ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM   0900090090  Liên hệ
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