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Zeitgard 1 Urządzenie
oczyszczające Classic
Cena brutto

839,00 zł

Cena netto

682,11 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-10 dni

Opis produktu
Urządzenie oczyszczające ZEITGARD 1 łączy elegancką formę z wyjątkową skutecznością, wydajnością i higieną.
NOWOŚĆ:
Głębokie oczyszczanie dopasowane do potrzeb Twojego typu skóry
Wyczuwalna skuteczność bez podrażnień
Wyjątkowa higiena dzięki antybakteryjnej technologii MICROSILVER*** we włóknach szczoteczki
Skóra odzyskuje gładszy, promienny, zdrowy wygląd
Promiennie piękna cera od zaraz? To możliwe z urządzeniem kosmetycznym ZEITGARD Cleansing Device. Innowacyjny system
oczyszczania cery rewolucjonizuje klasyczne oczyszczanie. To zabieg bardziej skuteczny niż ręczne oczyszczanie i wyjątkowo
delikatny dla skóry. Idealnie przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji, przywraca jej gładszy i promienny wygląd. Dobre
rozwiązanie
zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
ZEITGARD jest stworzony z myślą o nieprzemijającym pięknie. Pomaga na dłużej zachować młodzieńczy i świeży wygląd cery.
Najwyższa skuteczność - Badania* dowodzą, że urządzenie ZEITGARD Cleansing Device zapewnia wysoce skuteczne,
głębokie oczyszczanie skóry. To metoda 10 razy bardziej skuteczna niż tradycyjne, ręczne oczyszczanie. Szczoteczka
wykonuje 7.000 ruchów
na minutę, dzięki czemu możliwe jest całkowite usunięcie makijażu i innych zanieczyszczeń.
Nowy wymiar oczyszczania - Urządzenie oczyszczające to przemyślany w każdym calu system. Oscylujące włókna
szczoteczki uwalniają skórę od zanieczyszczeń, a idealnie dopasowana formuła kosmetyków oczyszczających tworzy na skórze
pewnego rodzaju „siateczkę“, która wiąże zanieczyszczenia i usuwa je. Rezultat to widocznie piękniejsza cera.
Rewolucja na rynku - Unikalny system higieny w urządzeniu ZEITGARD został przebadany przez akredytowany, niemiecki
instytut!**
Opracowane specjalnie dla LR włókna szczoteczki pozostają aż do 3 miesięcy higienicznie czyste dzięki antybakteryjnemu
działaniu substancji czynnej MICROSILVER.
*Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany Instytut Dermatest GmbH. Okres stosowania: 6
tygodni (koniec stycznia do początku marca 2015), liczba osób uczestniczących w badaniu: 40
**Fresenius In-Use Test zgodnie z ASTM E2180
*** MICROSILVER to innowacja w antybakteryjnej pielęgnacji skóry. Wyjątkowa substancja czynna MICROSILVER BG™ składa
się z czystego, sproszkowanego srebra o wysoce porowatej, gąbczastej strukturze. MICROSILVER uwalnia od bakterii i
zapobiega ich rozwojowi.
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