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akcja regeneracja !

Aleksanderka

Po  z imie ,  nasza  skóra  może  być  mocno  przesuszona  i

podrażniona  ze  względu  nie  ty lko  na  warunki  pogodowe ,

ale  także  suche  powietrze  w  domach ,  czy  miejscach

pracy .  Skóra  sta je  s ię  sucha ,  a  nawet  szorstka  w  dotyku .

Może  to  być  znak ,  że  jest  odwodniona  i  potrzebuje

głębokiego  nawi lżenia .    



Szafran lub kurkuma
HYDROKURACJA Z KURKUMĄ- Działa 

przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Łagodzi 

wszelkie stany zapalne a jednocześnie 

działa przeciwstarzeniowo. Likwiduje 

przebarwienia i rozjaśnia cerę. 

Hydrokuracja mocno nawilża i matuje. 

Idealny do cery tłustej, mieszanej i 

problematycznej. 

HYDROKURACJA Z SZAFRANEM- 

Zwiększa nawilżenie skóry, ogranicza 

utratę wilgoci oraz mocno odżywia. 

Rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje 

koloryt cery. Idealny do cery naczynkowej. 
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27 zł 27 zł
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100 % natury

KREM ZE ŚLUZEM ŚLIMAKA - intensywnie 

regeneruje, ujędrnia, optymalnie i 

długotrwale nawilża każdy rodzaj cery. 

Krem efektywnie pomaga w walce ze 

starzeniem się skóry, zwiększając jej 

uelastycznienie, jędrność i wygładzając 

zmarszczki. Skutecznie redukuje 

przebarwienia, szczególnie plamy 

pigmentacyjne i wspomaga niwelowanie 

blizn. 

regeneruje 

spłyca zmarszczki 

nawilża 

poprawia elastyczność i sprężystość 

 niweluje cienie i worki pod oczami 

przeciwdziała obrzękom 

DZIAŁANIE  
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55 zł
65 zł
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W wiosennym makijażu pierwszoplanową rolę odgrywa nieskazitelna, rozświetlona skóra. Od niej 

wszystko się zaczyna, to ona jest początkiem wszelkich pomysłów i to do niej dobieramy pozostałe 

dodatki: kolor na powiekach, na policzkach czy barwę ust. 

Ważne jest, by sięgnąć po odpowiednie produkty dobrane do danego typu cery. 

LUMENE GLOW FOUNDATION: idealny do cery 

suchej i dojrzałej, rozświetla i dogłębnie nawilża. 

Cera wygląda świeżo i promiennie.

Podkład matte foundation jest idealny dla osób, które potrzrebują większego krycia, ma jednak tak 

lekką formułę że świetnie sprawdzi się nawet w najbardziej upalne dni! 

 

Podkłady o większym stopniu krycia najlepiej aplikować na twarz wilgotną gąbką. sprawi to, że 

podkład będzie się dłużej utrzymywał na twarzy i wyglądał bardzo naturalnie 

LUMENE MATTE FOUNDATION: sprawdzi się przy 

cerze tłustej, problematycznej i mieszanej. Przez 

swoją lekką formułę daje świetne krycie bez efektu 

maski.

wiosenne inspiracje 

Porada Aleksanderki 

35 zł69 zł
79 zł 75 zł

65 zł


