
lumafirm®
 

lift & glow

Natychmiastowy efekt odmłodzenia oczu



Krem lumafirm® liftingująco-rozświetlający kontur oka...

           W widoczny sposób wygładza zmarszczki i poprawia strukturę skóry
                         Zapewnia efekt wzmocnienia i ujędrnienia
              Zmniejsza cienie i redukuje obrzęki wokół oczu
             Rozjaśnia i rozświetla
                          Regeneruje skórę zniszczoną przez słońce

Modelka A przed zabiegiem Modelka A po jednym zabiegu Modelka A przed zabiegiem Modelka A po jednym zabiegu



jeden
ZABIEG... NATYCHMIASTOWE REZULTATY!

100% Satysfakcji *Tygodniowe badanie z udziałem 30 kobiet

W ostatnim badaniu wśród konsumentek „100% uczestniczek stwierdziło, że są zadowolone
z natychmiastowego efektu rozjaśnienia oraz czuły, że kontur ich oczu został wygładzony i wzmocniony.”*
Zdjęcia Modelki A i B zostały wykonane po przeprowadzeniu jednego profesjonalnego zabiegu w Spa. 
Fotografie nie są w żaden sposób retuszowane.

Modelka B przed zabiegiem Modelka B po jednym zabiegu Modelka B przed zabiegiem Modelka B po jednym zabiegu

Wypróbuj i przekonaj się na własnej skórze! Zapytaj swojego terapeutę Spa o ekskluzywny zabieg 
lumafirm® liftingująco-rozświetlający na okolice oczu, który zawiera fantastyczny kompleks o działaniu wzmacniającym 
oraz substancje aktywne zwalczające oznaki starzenia.



Krem lumafirm® liftingująco-rozświetlający kontur oka…
Intensywna rewolucja w odmładzaniu skóry wokół oczu!

Potężna formuła oraz technologia Biomimetic* Liposomic Technology działają głęboko
i sprawiają, że Krem lumafirm® liftingująco-rozświetlający kontur oka to najwyższej jakości 
ochrona przeciw procesowi starzenia. Szybko i w widoczny sposób wygładza linie mimiczne
i zmarszczki, redukuje cienie oraz usuwa obrzęki wokół oczu.  

Krok 1: Wykonaj demakijaż oczu za pomocą Płynu do demakijażu oczu Pevonia, 
a następnie bardzo dokładnie oczyść twarz za pomocą odpowiedniego toniku 
i mleczka Pevonia zgodnego z Twoim typem cery.

Krok 2: Nałóż Krem lumafirm® liftingująco-rozświetlający kontur oka i przygotuj się 
na natychmiastowe efekty redukcji oznak przemijającego czasu!

Krok 3: Pamiętaj o codziennej pielęgnacji skóry: nakładaj Krem lumafirm® 
liftingująco-rozświetlający lub inny krem Pevonia o działaniu rozświetlającym, 
aby zapewnić rozjaśnienie twarzy na stałe!

*Zaawansowany system dostarczania gwarantujący natychmiastową absorpcję i błyskawiczne efekty.

www.pevonia.pl


