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NABíDkA BřEzEN/DUBEN
 DUO SET odličovacích produktů Intral

 INTRAL CREME APAISANTE

 SOIN D´AROME A LA FLEUR D´ORANGER 

kÓD: DAN1 

DUO SET odličovacích produktů Intral, nejen na citlivou pleť  

Pravidelné čištění pleti ráno a večer je základ v péči o pleť, který 
je velice důležitý. Jen správně očistěná pleť je schopná vstřebávat 
kvalitní ingredience, které obsahují séra a krémy následné péče.

SET obsahuje:
• Intral Mousse Douceur Nettoyante 125 ml
• Intral Tonique Micellaire Quotidien 200 ml

Baleno v přírodní krémové taštičce na zip.

kÓD: DAN2

Ochraňujte svoji pleť před podrážděním, znečištěním a stresem.

Tento ultra jemný krém, vyrobený bez syntetických konzervačních 
látek a barviv, vyhovuje specifickým potřebám netolerantní, citlivé 
a snadno podrážděné pokožce. Jeho hýčkající složení zklidňuje 
pokožku a hydratuje. Pokožce pomáhá ztišit nepříjemné pocity,  
je jemnější, pružnější a zklidněná.

SET obsahuje:
• Intral Creme Apaisante 50 ml
• Ručník na vlasy/hlavu

Baleno v přírodní krémové taštičce na zip.

kÓD: DAN3

ZESVĚTLENÍ + PROZÁŘENÍ

Vysoce koncentrovaný olej, složený ze směsi esenciálních 
olejů včetně pomerančového květu a vyživujících omega 3 a 6 
pro rozjasnění pleti a projasnění vzhledu pleti. 

APLIKACE: aplikujte na celý obličej a krk večer na dokonale 
vyčištěnou pleť, po aplikaci séra před aplikací krému.

SET obsahuje:
• Soin D´Arome A La Fleur D´Oranger 15 ml
• Cestovní balení Intral Tonique Micellaire Quotidien 25 ml

Baleno v zelené pevné kulaté taštičce na zip.

1520 Kč
AkČNí CENA

Běžná cena:  
2478 kč
Ušetříte:  
958 Kč

1290 Kč
AkČNí CENA

Běžná cena:  
2310 kč
Ušetříte:  
1020 Kč

1390 Kč
AkČNí CENA

Běžná cena:  
2442 kč
Ušetříte:  
1052 Kč
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