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Lanzore Spa Peeling Perontok Daki 082123900033 / 290353AC
Healthy & safety device ,Sarawak, MALAYSIA

Description
kunjungi website kami www.adeliakecantikan.com/ 082123900033 / 2AF2BD39 / 290353AC

Lanzore Spa Peeling

HARGA 60.000

Isi : 310 ml/ tube

Penghilang Daki adalah cream peeling dari korea dengan formula yang sangat lembut dan dengan cara kerja
merontokkan daki dan sel kulit mati dari kulit kita serta melembutkan kulit setelah pemakaian.

Lanzore Spa Peeling atau Dead Cuticle Removing & Whitening Smooth Gel terbuat dari green olive, natural
hawthorn, lidah buaya, ginseng, cherry, ketimun, dan pepaya.

Hanya 1 menit untuk membuat kulit bebas dari daki dan sel kulit mati.

Hanya memerlukan waktu 1 menit dan 1x pakai, kulit bebas dari daki dan sel kulit mati yang tertimbun
bertahun-tahun di kulit kita.

Sehingga kulit akan menjadi putih, bersih dan sangat lembut dan halus.

Sangat cocok untuk kulit wajah, tangan, hidung, kaki, ketiak dan kulit tubuh, membuat kulit tampak putih,
sangat lembut dan bersih bersinar spt kulit bayi.

Lanzore Spa mengandung ekstral tumbuhan alami, vitamin E, dan garam laut murni.

Cocok dioleskan ke lipatan leher, lengan, paha, belakang dengkul dan area badan lainnya.

Cream Peeling ini juga dapat membersihkan kotoran yg berada dalam pori-pori kulit dan membersihkan
komedo yang ada di daerah zona T wajah kita dan membuatnya bebas komedo serta mencegah flek dan
jerawat.

Tersedia dalam 4 varian :

* UNGU : PRAGRANCE

* PINK : PEACH AROMA

* HIJAU : ALOE RELAX

* BIRU : MILK MOISTURE

INGREDIENTS :

green olive, Natural Hawthorn, Veracious aloe, ginseng, cherry, green cucumber, sheep essence dan papaya

CARA PEMAKAIAN :

1. Usapkan di kulit wajah / kulit tubuh ( tak perlu dicampur air) , dan pijat lembut dengan gerakan memutar
untuk membuang semua sel sel kulit mati dan daki-daki.

2. Semua daki dan sel kulit mati akan rontok semua dengan sekali pijatan lembut.

3. Bilas dengan air bersih

4. Keringkan dengan handuk

5. Hindari daerah mata.

6. Sentuh kulit anda dengan tangan, akan terasa sekali bedanya, kulit terasa kenyal, bersih, putih dan halus.

PRODUK ASLI, JAMINAN MUTU DAN KUALITAS. Kualitas barang-barang yang kami jual dijamin asli.
MENCARI AGEN DI LUAR DAERAH dengan harga Spesial Grosir.

Untuk Keterangan Atau Konsultasi Silahkan Kirim Sms / Telepon di:

Se-Jabodetabek : 021 9636 5606

Luar Pulau / Kota :081 287 710 17 (TELP ONLY)

HP. 082123900033 (T-SEL)

hp. 081 287 710 170 (T-SEL)

HP. 087 887 220 033 (XL)

HP. 085 288 770 033 (AS)

PIN BB:2AF2BD39

PIN BB 290353AC

Cara Pembayaran :

Transfer Ke Rekening Bank di bawah ini :

BCA : 2481-6835-66

BNI : 022-6366-54-9

BRI : 3327 01 0081 88530

MANDIRI : 101-00-0651285-7

A/N : RIZKI ANDRIANI

Setelah Transfer Silahkan Anda Konfirmasi :

NAMA ANDA#ALAMAT ANDA,#JENIS PESANAN#TRANSFER KE BANK#JUMLAH
TRANSFER#SEBUTKAN TANGGAL PENGIRIMANNYA.

Setelah Uang masuk pesanan langsung kami kirim melalui JASA PENGIRIMAN kilat khusus sesuai dengan
kesepakatan. PESANAN SAMPAI DALAM WAKTU SINGKAT.
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