
PRODUS FIN PENTRU CURĂȚARE
EXPERALTA PLATINUM: SERIA DE COSMETICE ANTI-AGE BIOLOGIC ACTIVE



PENTRU CE?

✓ îndepărtarea atentă și eficientă a murdăriei de 
suprafață

✓ Poate fi folosit pentru demachiere, inclusiv  zona 
ochilor.

✓ restabilirea nivelului optim de hidratare a pielii

✓ înmuierea pielii

✓ protecția antioxidantă

PRODUS FIN PENTRU 
CURĂȚARE



TRANSFORMARE PURĂ!

EMULSIA CATIFELATĂ CU 
ULEIURI PREȚIOASE CURĂȚĂ 
UȘOR ȘI CALMEAZĂ PIELEA, 
PROTEJÂND-O DE FACTORII 
AGRESIVI DIN MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR.



Transformați ritualul de curăţare zilnică într-
o adevărată plăcere!

Crema  de curățare ultra delicată este 
potrivită chiar și pentru pielea  sensibilă, 
pentru care soluțiile de curățare pe bază de 
săpun nu sunt potrivite.

Datorită formulei de plante pe bază de ulei 
de cedru siberian și extract de semințe de in, 
care înmoaie pielea, precum și extractului de 
ganodermă de Altai, o sursă bogată de 
antioxidanți, îndepărtează eficient urmele de 
murdărie și de machiaj fără să usuce pielea.

100 ml

PRODUS FIN PENTRU 
CURĂȚARE



CALMEAZĂ ȘI CURĂȚĂ PIELEA
Înlăturarea murdăriei de suprafață și a 
machiajului: Pielea arată revitalizată
și proaspătă!

RESTABILEȘTE NIVELUL OPTIM DE HIDRATARE, 
ÎNMOAIE PIELEA
Uleiurile prețioase și extractele de plante îngrijesc 

pielea, restabilindu-i nivelul optim de hidratare și 
o înmoaie.

ASIGURĂ PROTECȚIE ANTIOXIDANTĂ
Extractul de Ganoderma lucidum - ciuperca 
valoroasă din Altai - sursă de antioxidanți

Pentru toate 
tipuri de piele.

EFICIENT CURĂȚI 
PIELEA -

95%
CONFIRMAT*

NU USUCĂ

* Conform rezultatelor testelor consumatorilor.



UTILIZAȚI DIMINEAȚA ȘI 
SEARA CA PRIMUL PAS AL 
ÎNGRIJIRII COMPLETE A 
PIELII:

Amestecați o cantitate mică de 
produs cu apă în palmă, spumați-o.

Aplicați pe față, inclusiv zona din 
jurul ochilor, masați ușor.

Se clătește cu apă caldă.
Utilizați după nevoie ca un produs de 
curățare de bază.



Finisați ritualul dvs. de frumusețe 
cu softtonic anti-age, ser 
concentrat și produsul de 
hidratare Experalta Platinum din 
complexul personal de îngrijire

PRODUSUL FIN PENTRU 
CURĂȚARE - START 
PERFECT PENTRU 
RITUALUL TĂU DE 
FRUMUSETE!



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENŢIE!


