NABÍDKA VÁNOČNÍCH SETŮ DARPHIN
1. GOLD OIL SET

2. E
 XQUISAGE SET

Zlatý nektar 8 květů je kombinací 8 blahodárných květů a 24karátového zlata.
Má vyživující a vyhlazující účinky a zjemňuje jemné linky z vysušení. Aromatický
čisticí balzám s růžovým dřevem je určen pro všechny typy pleti, ideální pro
suchou, zralou pleť. Ve spojení s vodou se mění na lehkou mléčnou emulzi,
která odstraňuje zbytky make-upu a nečistot. Zároveň pleť vyživuje, pomáhá jí
uvolnit se a obnovit její přirozený jas.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy zralé pleti. Anti-age obnova mládí.
Set obsahuje:
• Nectar Aux 8 Fleurs Et Or, Reactivateur De Jeunesse / zlatý nektar 8 květů,
obnova mládí 30 ml
• Baume Nettoyante Aromatique au Bois de Rose / odličovací balzám 25 ml

Anti-age péče pro zralou pleť, která dokáže zdvojnásobit přirozenou
produkci kolagenu během jednoho měsíce. Nejen pleť zpevňuje, redukuje
vrásky, zlepšuje elasticitu, ale dodává energii a jas pleti.
Výsledky: pokožka je svěží, zářivá, pevnější, elastická. Linky a vrásky jsou
redukovány.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy zralé pleti.
Set obsahuje:
• Exquisage créme / Restrukturalizační a energizující krém 50 ml
• Exquisage Eye créme / Krém na kontury očí 15 ml

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

3710 Kč

4870 Kč

ušetříte 1114 Kč

ušetříte 785 Kč

Běžná cena:
4824 Kč

Běžná cena:
5655 Kč

3. I DEAL RESOURCE SET

4. H
 YDRASKIN SET

5. RŮŽOVÝ

SET

Po 30tém roce života slábne buněčná aktivita pleti, což
vede ke vzniku prvních vrásek, ztrátě jasu, povrch pokožky
přestává být bezchybně hladký. První anti-age řada navrací
pleti její jas, vyhlazuje a obnovuje strukturu pleti. Vaše tvář
je opět hedvábně jemná a hladká, bez nedokonalostí.
Výsledky: prevence a vyhlazení prvních vrásek a jemných
linek, obnova struktury pokožky, navrácení jasu pleti.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti, především
pro pleť vykazující první známky stárnutí. Anti-age
Set obsahuje:
• Ideal Resource Créme Lumiére Lissante Retexturisante/
Rozjasňující krém obnovující strukturu pleti 50 ml
• Ideal Resource Sérum/ rozjasňující sérum proti prvním
známkám stárnutí 30 ml

HYDRASKIN produkty osvěžují a zklidňují
dehydrovanou pleť a zároveň znovuobnovují
pružnost a chrání její přirozené zdroje hydratace.
Výsledky: pleť je vyplněná, jemné linky
a vrásky jsou redukovány, unavená pleť
opět svěží a září.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti,
především pro pleť bez hydratace.
Set obsahuje:
• Hydraskin light / smíšená - mastná pleť 50 ml
• Hydraskin Gel-créme Yeux / osvěžující
oční gel 15 ml

Dokonalá výživa a hydratace suché pleti.
Hydratuje, vyživuje, posiluje a chrání kožní bariéru.
Výsledky: pleť je pevnější, pružnější a zářivá.
Doporučujeme pro: Pro všechny typy pleti,
především pro suchou pleť bez hydratace a výživy.
Set obsahuje:
• Creme Huile Hydra – Nourrissante A La Rose /
hydratačně-výživný olej-krém 50 ml
•S
 oin d‘arôme a la Rose /hydratace / výživa 15 ml

AKČNÍ CENA

3349 Kč
ušetříte 1006 Kč
Běžná cena:
4355 Kč

AKČNÍ CENA

1946 Kč
ušetříte 582 Kč
Běžná cena:
2528 Kč

Vydává EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., výhradní distributor značky DARPHIN pro ČR a SR,
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 211 221 726, e-mail: info@eoc.cz, www.darphinparis.cz
Veškeré akce platí od 1. 9. 2021 do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na kombinaci
dvou totožných produktů. NA VÁNOČNÍ SETY SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY. Slevy se nesčítají.
Fotografie jsou pouze ilustračního charakteru.

AKČNÍ CENA

2693 Kč
ušetříte 808 Kč
Běžná cena:
3501 Kč
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