OILY SKIN
BEAUTY BEGINS WITH HEALTHY SKIN

חטטים ,פפליות ופוסטולות ,או בקיצור פריחות ,הם
שינויים אופייניים הנפוצים בעור טהור ונקבובי גדול .אלו
הן הפרעות עור קשות שכיחות ונפוצות לעיתים קרובות,
המתחילות בגיל ההתבגרות ויכולות להמשיך לבגרות.
עור מקורזל ועודף חלב הם מדיום בו חיידקים מסוימים
מסוגלים לפרוח ועלולים להוביל לדלקת בעור.
ישנם שלושה מצבים שיכולים להוביל לעור פגום :אלה
הנטייה לפתח היפרקרטוזיס זקיקי ,ייצור יתר של חלב,
והתיישבות חיידקית מוגזמת של פלורת העור .בשלושת
המקרים ,קוסמטיקה לטיפול בעור יכולה ,וצריכה להיות
בשימוש הגיוני.
מטרת סדרת טיפוח זו לעור שומני ופגום היא להחזיר
מצב עור שומני ולח למצב תקין ולשלוט בהצטברות
מקומית של פגמי עור .באופן זה ניתן לעצור את הנטייה
לפתח אקנה לפני שהתחיל באמת!

עור שומני
• מכין את העור בצורה אופטימלית
למוצרי טיפוח הבאים
• מונע דלקת ,כתמים ושחורים
• נותן לעור הרגשה נקייה ,רעננה ורכה
• השמן העודף של העור ,הלמלות
הקרניות וחלקיקי הלכלוך מוסרים
בעדינות

יישום לטיפול ביתי
הפץ בעדינות ג'ל ניקוי מבהיר על העור בפנים,
בצוואר ובמחשוף בידיים לחות .שוטפים עם הרבה
מים .לאחר מיכן ניתן לטפל עם קרם טיהור מטהר.

טיפ :ברגע שהעור נקי מדלקת ,מברשת פנים
מתאימה בצורה אופטימלית להפצת ג'ל הניקוי.

RET.
200 ml
Ref.
4400

WHLS.
500 ml
Ref.
4400P

Clarifying Cleansing Gel
MILD CLEANSING GEL
אנשים הסובלים מעור פגום סובלים לעיתים קרובות מאילוץ לשטוף את פניהם .לא פעם
משתמשים בחומרי ניקוי אגרסיביים לשם כך .הקיצון הנוסף הוא משתמשים במי ברז
רגילים .שני אופני ההתנהגות מקדמים אקנה :ייבוש עור אגרסיבי מחמיר עוד יותר את
הקרניים ,ולכן מוביל להתקשות של נקודות שחורות ,בעוד שהסרה לא מספקת של עודפי
השמן בעור מקדמת את מידת ההדבקה החיידקית על פני העור .זה בתורו מקדם
את התרחשותם של התפרצויות פריחה.
לכן נדרשת רגישות מיוחדת על מנת להבטיח כי אנשים מושפעים רואים בניקוי קבוע
ועדין טיפוח עור חיוני ויומיומי.
ג'ל ניקוי מבהיר הוא ג'ל ניקוי עדין המאפשר ניקוי עדין אך עם זאת יסודי.

חומרים פעילים
• תמצית שמרים :מועשרת בויטמינים מקבוצת  Bובאלנטואין ,מווסתת חלב
• דקליל גלוקוזיד )טנזיד סוכר(  :חומר כביסה פעיל גולמי על בסיס טבעי
• אלנטואין :תומך בהתחדשות הטבעית של העור

עור שומני
• ללא אלכוהול
• מכין את העור בצורה אופטימלית
לטיפולים הבאים
• מונע דלקת ושחורים
• העור מתחדש ומרענן באופן מורגש
• ייצור יתר של חלב הוא מנורמל

RET.
200 ml
Ref.
4401

WHLS.
500 ml
Ref.
4401P

Purifying Tonic Lotion

יישום לטיפול ביתי
יוצקים קרם טוניק מטהר על כרית צמר גפן
ומלטפים בעדינות על הפנים והצוואר.
מורחים בכל פעם לאחר הניקוי בעזרת
ג'ל ניקוי מבהיר.

SEBUM FLOW-REGULATING TONIC
ניקוי יסודי ועמוק נקבוביות מסתיים רק כאשר הכנת הניקוי ואחריה טוניק פנים .טוניק
הפנים ,המכונה בקצרה טוניק ,הופך לפיכך לתוספת חיונית לניקוי ידידותי ויסודי של סוג העור.
הן שאריות מי ברז לא רצויות וכל שאריות מוצר ניקוי מוסרות מהעור .עם הפונקציה המרעננת
והמחייה שלו ,הטוניק מחזיר את שיווי המשקל של העור ,ומשפר את ההשפעה של תכשירי
הטיפול הבאים ורווחתו האישית של העור.
ידידותי לעור במיוחד לכל  pHקרם טוניק מטהר הוא טוניק פנים קליל ונטול אלכוהול עם ערך
פרופילי העור השומניים והפגומים אשר להם נטייה לפתח אקנה

חומרים פעילים
• תמצית שמרים :מועשרת בויטמינים מקבוצת  Bובאלנטואין ,מווסתת חלב
• אלנטואין :תומך בהתחדשות הטבעית של העור

עור שומני
•
•
•
•
•
•
•

מנקה ומבהיר נקבוביות חסומות ,דלקת פוחתת
מהר יותר
אזורי חוסר אחידות מוחלקים
תכולת הלחות של השכבה הקרנית משופרת
העור הופך רך יותר לעין ויש לו זוהר מוגבר
חלוקת התאים מגורה וחידוש העור מואץ
קווים וקמטים מצטמצמים
משאיר גם כתמי כבד ופיגמנטציה נראים קלים יותר

RET.
30 ml
Ref.
4407

WHLS.
50 ml
Ref.
4407P

Bio-Fruit Gel Exfoliator
FRUIT ACID PEELING
הצטברות מוגזמת של תאי עור מתים גורמת לעור העור להתעבות ולאבד את הברק הטבעי שלו.
ניתן להשתמש בפילינג ג'ל של ביו-פרי על מנת להמיס ולהסיר ביעילות את שכבות תאי
העור העליונות .זה מתבצע בצורה עדינה במיוחד ללא פעולה מכנית.

יישום לטיפול ביתי
עדיף למרוח פילינג ג'ל של ביו-פרי לאחר
הניקוי בערב .לשם כך ,הפץ בנדיבות את
התכשיר על הפנים והצוואר  2-3פעמים
בשבוע ,תוך השארת אזור העיניים .אפשר
לעבוד כ 15–5 -דקות .לעסות קצרות בקצות
האצבעות הלחות ולהסיר את העודפים
בעזרת ספוג מסכה והרבה מים פושרים.
לאחר מכן מרחו קרם לטיפול בלילה
טיפ :ריכוז חומצת הפרי  20%מאפשר
גם טיפול יעיל אך בטוח בבית.
הערה :כל שימוש במוצר פילינג גורם
לאפידרמיס להיות דק יותר ומרגיש אותו כלפי
לכן חיוני להקפיד על הגנה מספקת UV.אור
 Face Guardולהחיל את  UVמפני
במהלך היום .רק לאחר מכן מרחו Advanced
את קרם הטיפוח כרגיל

עור פגום עם נקודות שחורות פתוחות ו  /או סגורות מתבהר שוב ודלקת נלחמת ביעילות .עקב
הסרת שכבות העור העליונות ,הקמטוטים מצטמצמים לעין ,מוחלקים אזורי חוסר אחידות
וכתמי הכבד והפיגמנטציה מצטמצמים באופן ניכר ונראה לעין.
המוצר הסיטונאי בריכוז של  30%לעומת המוצר הקמעונאי עם  ,20%במובן של פעילות
הפילינג הכימי .ולכן יש להשתמש בו בזהירות רבה.

חומרים פעילים
קומפלקס חומצת פרי :המורכב מחומצה גליקולית )קנה סוכר( ,חומצה מאלית ,טרטרית
וציטרית; מגביר את קצב חידוש התאים ומשפר את מבנה העור .תאי עור ישנים ומתים
משוחררים ומוסרים בעוד תאים חדשים מסוגלים לצמוח ללא הפרעה.

עור שומני
•
•
•
•
•
•

מעדן את מבנה הנקבוביות
הדלקת פוחתת מהר יותר,מונעת
דלקת חדשה
מווסת את תפקוד בלוטת החלב
פגמים מונעים
מרגיע ,מאזן ומלחלח
מוביל לפרופיל עור ברור ומשי

RET.
50 ml
Ref.
4420

WHLS.
150 ml
Ref.
4420P

Clarifying Cream Gel
יישום לטיפול ביתי
מרחו ג'ל קרם הבהרה על עור נקי בבוקר
ו  /או בערב ועיסו פנימה בעדינות .מתאים
גם כבסיס לאיפור.

SEBUM FLOW-REGULATING CREAM GEL
בגלל מצב עור סבורי )שומני-לח( ,זקיקי החלב מורחבים .המתבונן מתמודד עם דימוי העור עם
נקבוביות מוגדלות ,בשילוב עם ברק שמנוני מטריד ומלווה לעתים קרובות בכתמים שחורים .אם
לא פעם העור נראה  pustules-.ו  papulesישנם גושים ו  /או דלקת ,אלה מכונים בדרך כלל
לבנבן-חיוור ולמרות זאת יחסית לא שקוף ,מכיוון שהוא עבה למדי
המראה החיצוני של העור מוביל לעיתים קרובות לסבל נפשי עבור האנשים הסובלים .בתחום
מוצרי הקוסמטיקה לטיפול ,רצוי למנוע מאפיינים אלה של עור פגום ,כלומר עור הרגיש לאקנה ,או
להבטיח שהתסמינים יימוגו במהירות האפשרית .יש להחזיר במקרה זה את שיווי המשקל
הטבעי של תפקוד העור ופלורת החיידקים הבריאה שלו.
הבהרת קרם ג'ל היא טיפול  24שעות ביממה ,דל שומנים ועונה על דרישות הטיפול הנ"ל.
המרקם הקל מתרענן באופן של ג'ל הידרו ומציע בו זמנית טיפול בקרם בהיר
בשימוש יומיומי ,ג'ל קרם הבהרה נלחם ביעילות בגורמים לפגמים.

תוצאת הבדיקה
חומרים פעילים
• נבדק תחת פיקוח דר-מטולוגי מומחה
על ידי מכון ® Dermatest
• תוצאה כוללת :טובה מאוד
• לאחר ארבעה שבועות של יישום,קביעת
סבומטריה באמצעות סבומטר מראה כי
תכולת השומנים בעור מופחתת
סטטיסטית ב . 18.2%-

• אבוקדאט בוטיל :לזקק מפרי האבוקדו ,חומר פעיל נגד חלב
• תמצית אלוורה :מרגיע ,מבהיר את העור,מעניק לחות
• תמצית אצות אדומות ) (hondrus crispusלחות
• אבקת פוליאמיד דקה :כדורים נקבוביים ועגולים ,מיקרופין ,סופגים עודפי לב
ומותירים את פני העור נראים מט.

עור שומני
•
•
•
•
•
•
•

מפעיל הצערתעורטבעית
מעדן את מבנה הנקבוביות
מספק לחות
עוזר להילחם נגד כתמים קיימים
ופגמים בעור
נספג במהירות
ריח ר ענן נעים
מתאים גם לעור בוגר

RET.
50 ml
Ref.
4421

WHLS.
150 ml
Ref.
4421P

AHA Face Cream
REJUVENATING CREAM GEL WITH FRUIT ACIDS

יישום לטיפול ביתי
מרחו קרם פנים של  AHAעל עור נקי
ועיסו אותו קלות ,רצוי בערב .מתאים גם
כבסיס תחת איפור.
טיפ :אידיאלי בשילוב עם סרום מיקרו
סילבר .לאחר מכן אנו ממליצים
להשתמש במוצרים באופן הבא:
 . 1סרום מיקרו סילבר
 .2קרם פנים AHA
הערה :במהלך היום ,היזהר בעת
חשיפת עור לאור שמש  - UVאנא
השתמש בFace Guard Advanced -

קרם פנים  AHAהוא מוצר טיפוח נעים וקליל הפועל  24שעות ביממה לעור שומני הנוטה
לפגמים .תכשיר טיפוח הפנים מסביב לשעון משחרר תאי עור מתים ומפעיל חידוש עור
טבעי .נקבוביות חסומות ,גורם שכיח של שחורים ודלקת ,נפתחות שוב .יחד עם זאת ,העור
לחלח היטב ונראה רענן וחלק יותר  -אפקט רצוי גם לעור בוגר יותר הנוטה לפגמים.
קרם פנים  AHAמכיל שילוב של חומצות פרי של חומצה גליקולית ,חומצה מאלית ,חומצה
טרטרית וחומצת לימון .חומצות פרי משמשות כקילוף על ידי עיכוב הלכידות של
הקורנוציטים ותומכות גם בתהליכי ההתחדשות הטבעית של העור .תאי עור מיותרים נעלמים
ותאים חדשים יכולים להגיע אל פני השטח באין מפריע .בשימוש קבוע ניתן לשפר
משמעותית את מראה העור .הנקבוביות נראות מעודנות והעור חלק ועדין יותר.
גורם מכריע ביעילותן של חומצות הפרי הוא ערך ה pH -שלהן הנמוך יחסית .קרם פנים של
 AHAבעל ערך  pHשל כ  4.4-בריכוז חומצת פרי של  - 10%ולכן יש לו השפעה מיטבית תוך
עדין עור.

חומרים פעילים
• חומצה גליקולית :מופיעה באופן טבעי בין היתר בענבים לא בשלים,מיץ
קני סוכר וסלק סוכר .בעל השפעה קרטוליטית
• חומצה מאלית :ניתן למצוא בתפוחים לא בשלים ,דומדמניות ופירות
אחרים  -בריכוז גבוה יותר יש לכך גם השפעה קרטוליטית מעט
• חומצה טרטרית :חומצה טרטרית ומלחים שלה נמצאים בשפע בגפנים,
בענבים ובעלי הגפן; בעל השפעה קרטוליטית מעט
• חומצת לימון :נמצאת בלימונים ,אך גם בפירות רבים אחרים;בעל
השפעה קרטוליטית ומבהיר את העור בריכוזים גבוהים יותר
• איזומרטים של סכריד :חומר השומר על לחות על בסיס סוכרים
טבעיים; הוא נקשר באופן טבעי לקרטין של העור ונראה כ"מגנט לחות "

עור שומני
•
•
•
•
•
•
•
•

מסייע ביעילות להילחם נגד כתמים
ופגמים קיימים
מרגיע ע ור מגורה
מעדן א תהנקבוביות
מספק לחות
מסייע במניעת פגמים ח דשיםבעור
איזון אופטימלי בין י עילות לעדינות
בלי בשמים
שמירה עצמית בגלל תתכולת מיקרו-כסף

RET.
30 ml
Ref.
4431

WHLS.
50 ml
Ref.
4431P

Microsilver Serum
SERUM WITH AN ANTI-BACTERIAL EFFECT
סרום מיקרו סילבר יעיל ועמיד לאורך זמן להקלה על כתמים ,כתמי עור וגירוי הנגרם ממתח.

יישום לטיפול ביתי

הנוסחה היעילה ביותר ,עם  0.2%מיקרו-כסף ו  3.5%-חומצה גליקולית ,מביאה לשיפור מתמשך
למראה העור ומשיגה איזון אופטימלי בין יעילות ועדינות לעור.

החל סרום מיקרוסילבר על עור נקי ועסי
אותו קלות .הימנע מהאזור סביב עיניך.

הוכח כי מיקרו-כסף מסיר חיידקים ומיקרואורגניזמים על פני העור .הכסף בעל הטהרה הגבוהה
והנקבוביות המיוצר בתהליך מכני מורכב ,בעל גודל חלקיקים ממוצע של  10מיקרומטר .הודות
למשטח המיוחד הזה ,מיקרו-כסף משאיר סרט על העור שיכול לספק יוני כסף אנטי בקטריאלי
בכל עת .השבת העור המתמשכת למראה בהיר וחלק נתמכת ומואצת .בשל גודלו ,מיקרו-כסף
אינו חודר לשכבות העור העמוקות יותר.

טיפ :אידיאלי בשילוב עם קרם פנים
 AHAאו ג'ל קרם הבהרה .אנו ממליצים
להשתמש במוצרים באופן הבא:
1. Microsilver Serum
2. Mornings: Clarifying Cream Gel.
Evenings: AHA Face Cream.

חומצה גליקולית מפחיתה קרניים מוגזמות .נקודות שחורות קיימות מצטמצמות מהר יותר,
ונמנעת היווצרות של שחורים חדשים.
התוצאה :סרום מיקרו סילבר משפר את מראה העור בשימוש קבוע .מחקרים קליניים שהעריכו
את היעילות של מיקרו-כסף הראו כי ניתן להשיג הפחתה משמעותית בפפולות ובפוסטולות
בריכוז מינון של  0.2%לאחר  12שבועות בלבד של שימוש

חומרים פעילים
•
•
•
•
•

מיקרו-כסף :כסף טבעי טהור ,מסיר חיידקים ומיקרואורגניזמים על פניהעור,
מייצב את פלורת העור ומשפיע על העור .מיקרו-כסף פועל רק על פני העור ואינו
חודר לשכבות העור העמוקות יותר )ללא חלקיקי ננו( .
חומצה גליקולית :מפרקת את הקרניים ומעדנת את נ קבוביותהעור
גליצרין:מספקלחות
אלנטואין :תומך בהתחדשות הטבעיתשלהעור
 :D-Panthenolפרו ויטמין ) , B5 (panthenolממריץ התחדשות תאים ומשפר
את ריפוי הפצע ,מקדם עור שלם ומגביר את רמת הלחות של העור

עור שומני
•
•
•
•
•

פגמים בעור נלחמים ומונעים באופן
ספציפי
מממיס תאי עור מתים
משחרר נקודות שחורות עקשניות עד
להסרתם לחלוטין
אנטיבקטריאלי ו אנטי דלקתי
לחות

RET.
30 ml
Ref.
4430

WHLS.
50 ml
Ref.
4430P

Normalizing Skin Complex
ACTIVE SUBSTANCE CONCENTRATE FOR LOCAL
APPLICATION

יישום לטיפול ביתי

יש למרוח באופן מקומי ,כלומר ישירות על אזורי
עור שומניים ועל פגמי עור קיימים או מתעוררים
כנדרש ,לעסות פנימה בעדינות ולהניח לעבוד
בכמה דקות .לאחר מכן השתמש בג'ל קרם
הבהרה לטיפול נוסף.

טיפ:

נקודות שחורות עקשניות ,פאפלים ופוסטולות דורשות התייחסות מיוחדת.
ראשית ,הקוסמטיקאית הניתנת לטיפול תסיר באופן מקצועי את הפגמים המתאימים
בעקבות הכנה מדוקדקת עם אמבט פילינג ואדים ,ושנית ,הלקוח מבטיח כי הפגמים
יימוגו בעדינות באמצעות טיפול ביתי ספציפי .יש למנוע את התייבשות העור בכל
הנסיבות .בנוסף יש להחזיר את שיווי המשקל הטבעי של פלורת החיידקים ויש לתמוך
בחידוש העור .רק באופן זה ניתן להקל על עור מודלק ולמנוע פגמים נוספים.

אידיאלי לטיפול לאחר המיצוי בתא.

נורמליזציה של קומפלקס העור הוא תרכיז בעל מינון גבוה .הוא מכיל את החומר
הפעיל החדשני נגד חלב עם חומצה אוליאנולית וכו ' .לאחר מריחה פעמיים ביום
במשך  6שבועות ,מחקרים קליניים מראים שיפור בעור שומני ופגום :ייצור החלב פוחת
ומספר השחורים והפוסטולות הוא מופחת ,ובכך מקטין את הנטייה להתפתחות דלקת.
בשילוב עם קרם הטיפוח המתאים ,עור בעייתי חווה הקלה מהירה.

תוצאות הבדיקה
נבדק תחת פיקוח דרמטולוגי מומחה על
ידי מכון דרמטסט®
• תוצאה כוללת :טובה מאוד
• לאחר ארבעה שבועות של יישום ,קביעת
סבומטריה שימוש בסבומטר מראה זאת
תכולת השומנים של העור הופחת
סטטיסטית ב 18.2%-

חומרים פעילים
•
•
•
•

מורכב חומרים פעילים נגד חלב :מכיל תמצית מעלי זית) חומצה
אוליאנולית(  ,מפחית ייצור יתר של חלב ,בעל השפעה קרטוליטית וחיידקית.
חומצה סליצילית :פותח את הנקבוביות ,מסיר תאי עור מתים עלפני
השטח ,מרכך נקודות שחורות )קרטוליטי(
תמצית אלוורה :מרגיע ,מבהיר את העור,מעניקלחות
תמצית אצות אדומות ) : (Chondruscrispusלחות

עור שומני
• מעדן נקבוביות
• נוגד דלקת
• ממקדם פרופיל עור ברור ומשי
• מפחית ומנרמל את פעילות
בלוטת החלב
• חלב מ וגזם נספג
• נלחם ופועל למניעת פגמים

RET.
75 ml
Ref.
4440

WHLS.
200 ml
Ref.
4440P

Purifying Mask
יישום לטיפול ביתי

SPECIAL DEEP CLEANSING MASK
ניקוי משלים ועדין במיוחד של עור שומני מתבצע עם מסכת טיהור ,מסכת טיפוח סופגת חלב..

החל מסכה מטהרת על עור נקי .השאר את אזור
העיניים .אפשר לעבוד עד  20דקות .מוציאים
בעזרת קומפרסים חמים ולחים .החל כx 1-2 .
לשבוע; במידת הצורך ,לעתים קרובות יותר
באופן מקומי על דלקת.

מעוצב על בסיס אדמת ריפוי ,מסכה זו מסוגלת לספוג את עודפי השומנים בעור בצורה
עדינה במיוחד .שחרור בו זמנית של חומרים פעילים חדשניים מרגיע ומאבק ביעילות בכתמי
עור מבלי לייבש את העור .עד מהרה נראה עור פנים ברור ומט.
בכל פעם שהוא מוחל ,מסכת טיהור מרגשת את הלקוחות במרקם הקליל ,הלא שמנוני
והקרמי .הוא משמש לטיפול בכל מצבי העור הכרוכים בייצור מוגבר של חלב.

טיפ :המסכה מתייבשת באופן טבעי .ניתן
להסיר אותו ביתר קלות אם הוא משוחרר
לראשונה בעדינות עם קצות האצבעות הלחות.
אידיאלי גם לטיפול באזור ה T -המקומי לעור
מעורב.

הערה :חימר ידוע גם בשם אדמת ריפוי .הכוונה היא לאבקה המתקבלת ממרבצי לס מתקופת
הקרח )אדמת חרס( ,ראה  LUVOSמרפא אדמה.

חומרים פעילים
•
•
•
•

תוצאת הבדיקה
• נבדק תחת פיקוחדר-מטולוגי
מומחה על ידי מכון ® Dermatest
• תוצאה כוללת :טובה מאוד
• לאחר ארבעה שבועות של יישום,
קביעת סבומטריה באמצעות
סבומטר מראה כי תכולת השומנים
עור מופחתת סטטיסטית ב .18.2%-

מורכב חומרים פעילים נגד חלב :מכיל תמצית מעלי זית )חומצה אוליאנולית( ,מפחית
ייצור יתר של חלב ,בעל השפעה קרטוליטית וחיידקית.
תמצית אלוורה :מרגיע ,מבהיר את העור,מעניקלחות
מרפא אדמה :חימר חרסינה לבן; אפקטסופגחלב
 :Fomes ofﬁcinalisתמצית אגריכית )פטריית עצים(  ,מכילה פוליסכרידיםומינרלים;
עפיצות טבעיות פועלות להרמה ולחידוד מורגש של פרופיל העור על ידי הקטנת גודל
הנקבוביות

יישומי עור
טיפול בעור מקצועי במוסד היופי
לעור שומני ופגום
רצף טיפולים

מוצרים

ניקוי

• Clarifying Cleansing Gel

מרענן

• Purifying Tonic Lotion

טיפול עיניים

• Eye Zone Gel

 פילינג עמוק/ ניקוי

• Bio-Fruit Gel Exfoliator
Alternatively
• Enzyme Peeling Mask with Mask Activator

ניקוי נוסף

• Normalizing Skin Complex

מורכב חומרים פעילים
תרכיז אמפולה

• Normalizing Skin Complex
Alternatively
• Normalizing Skin Fluid

עיסוי

• Balancing Cream

מסכה

• Purifying Mask
Alternatively
• Peel Off Mask Dead Sea Black Mask or
• Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera or
• Dermafleece Mask Collagen Hyaluron

UV הגנת

• Face Guard Advanced

 אזור העיניים- מסקנה

• Eye Zone Gel

מיגון יום

• Microsilver Serum
• Clarifying Cream Gel or
• AHA Face Cream *

*Not in summer

