
4.  STIMULSKIN PLUS SET
Zpevnění a lifting
Ideální pro zralou pleť s viditelnými známkami stárnutí, 
které chybí elasticita a pevnost. Řada STIMULSKIN 
PLUS stimuluje přirozenou tvorbu kolagenu, pleť 
je viditelně pevnější a hladší, kontury obličeje jsou 
zpevněné a znovu vymodelované. Pleť je pružná,  
zářivá, výskyt vrásek je potlačen. 

Set obsahuje:
•  Stimulskin Plus Créme Divine Multi-Correction  

Dry to Very Dry Skin 50 ml 
•  Stimulskin Plus Crème Divine Multi-Correction Yeux  15 ml
• Stimulskin Plus Mask 5 ml
• 8-Flower Oil 4 ml
• 2x masážní lžička

Veškeré akce platí od 1. 9. 2020 do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na kombinaci  
dvou totožných produktů. NA VÁNOČNÍ SETY SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY. Slevy se nesčítají. 
Fotografie jsou pouze ilustračního charakteru.
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1.  PREDERMINE SET
péče o Zralou pleť
Ideální pro všechny typy zralé pleti, které 
vykazují linky a hluboké vrásky, nedostatek 
pevnosti a ztrátu hustoty pleti. Darphin  
anti-age péče, která podporuje a posiluje  
noční regenerační procesy v pleti. Pomáhá 
zvyšovat přirozenou tvorbu kolagenu,  
viditelně zpevňuje, vyhlazuje, hydratuje  
a pomáhá znovu definovat kontury obličeje. 
Působí jako tvarující korzet na obličej.

Set obsahuje:
• Prédermine Créme de Nuit 50 ml
•  Prédermine Serum Fermeté Réparateur  

De Rides 5 ml
• Soin d‘arôme au Jasmin 4 ml

2.  eXQuiSage Set
péče o Zralou pleť
Řada EXQUISAGE je určena pro všechny  
typy zralé pleti.  Zvyšuje přirozenou  
produkci kolagenu a pravidelným  
používáním je pleť den po dni viditelně  
pevnější, pružnější, elastická, svěží  
a rozzářená.

Set obsahuje:
•  Exquisage Creme Revelatrice  

De Beaute 50 ml
• Exquisage serum 30 ml

Baleno v dárkové krabici.

nabídka vánočních Setů darphin

122 €
akční cena

Běžná cena: 
190 €

ušetříte 68 €

171,30 €
akční cena

Běžná cena: 
209,8 €

ušetříte 38,50 €

3.  intral Set
citlivoSt a Zarudnutí
Produkty z řady INTRAL jsou ideální  
pro citlivou pleť se sklony k zarudnutí, 
podráždění a praskání žilek. Po aplikaci  
ucítíte okamžité zklidnění pokožky.  
Viditelně zmírňují zarudnutí, posilují  
a navrací pleti její obranyschopnost, chrání  
před agresemi vnějšího prostředí a posilují 
přirozenou ochrannou kožní bariéru.

Set obsahuje:
•  Intral Creme Réparatrice  

Anti-Rougeurs 50 ml
• Intral Serum Apaisant Anti-Rougeurs 30 ml

Baleno v dárkové krabici.

262 €
akční cena

Běžná cena: 
423 €

ušetříte 161 €

5.  oční Set
Zaměřeno na oční okolí
Liftingové sérum efektivně potlačuje povadání víček 
a remodeluje jejich tvar. Dodává okamžitý lifting, 
vyhlazuje viditelné vrásky a navrací pokožce její 
mladistvý vzhled. Exquisage krém na oční okolí  
a okolí rtů vyhlazuje linky a vrásky, zpevňuje, zlepšuje 
elasticitu a redukuje tmavé kruhy a váčky pod očima.

Set obsahuje:
• Sérum Lifting Definition Paupieres 15 ml
•  Exquisage Creme Revelatrice De Beaute Contour Yeux  

Et Levres 15 ml

Baleno v dárkové krabici.

101,60 €
akční cena

Běžná cena: 
145 €

ušetříte 43,40 €

110,80 €
akční cena

Běžná cena: 
134,70 €

ušetříte 23,90 €


