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Herkullinen huulihoide

Volyymigeeli
Näkyvästi täyteläisemmät huulet!PANTONE

Huulien kuorintavoide
PANTONE
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EI ENÄÄ PISTOKSIA! – Lip XL on ratkaisu!
Korjaa – kosteuttaa – ravitsee

Ihanan aistikkaat huulet! Hemmottele huuliasi tällä täyteläisellä ja 
runsaalla balsamilla, joka ei ainoastaan hoida huulia vaan 
antaa kauniin ja pehmeän lopputuloksen. 

Sisältää ainutlaatuisen Swissium-yhdisteen, joka ravitsee ja 
hoitaa huuliasi. Huulten luontainen suojamekanismi vahvistuu ja 
suojaa näin paremmin ulkoisilta haittavaikutuksilta. 

Käytetään sellaisenaan tai huulipunan alla.

Ref. 1813

Ravitseva seerumi, joka uudistaa huulenympärystä tehden huulista 
pulleammat ja pehmeämmät. Ikääntyessä ihon solujen aktiivisuustaso 
alkaa laskea. Tällöin huulet saattavat muuttua karheiksi ja epätasaisiksi ja 
huulenympärysihoon ilmestyy pieniä juonteita. Lip Repair auttaa vähentämään 
näkyviä ikääntymisen merkkejä, kuten hienoja juonteita tai kuivuutta.
Sisältää erityisen Swissium-yhdisteen joka suojaa huulia ulkopuolisilta rasitteilta.

Tee itsellesi minihieronta: levitä tuote hierovin ja symmetrisin ulospäin 
suuntautuvin liikkein.

Ref 1810 

Silottava ja korjaava hoitovoide
Uudistava voide-seerumi huulenympärysiholle

Lip XL on neulaton vaihtoehto täyteaineille. Se on väritön, 
hienostuneesti helmiäinen hoitogeeli. Huulesi näyttävät 
sileämmiltä, täyteläisemmiltä ja huulenympärys tarkemmin 
määritellyltä.

Lip XL vaikuttaa huulen koostumukseen ja täyteläisyyteen 
lisäämällä hyaluronihapon tuotantoa, joka täyttää huulia 
sisältäpäin. 

Käytä tätä pehmeää ja miellyttävää balsamia päivin tai öin, 
yksin tai huulipunan alla, täydentämään, suojaamaan 
huuliasi sekä kietomaan ne silkinhohtoiseen kiiltoon. 

Ref 1811

Eroon kuivista ja karheista huulista!

STOP!

 SWISS FORMULA 

Lip Scrubin mikrojyvät poistavat huulista kuivan ja karhean ihon, jolloin 
huulien pehmeys palautuu. Kuorinta silottaa juonteita ja ryppyjä sekä stimuloi 
solutuotantoa. Myös hoitotuotteet imeytyvät paremmin kuorittuun ihoon. 

Kuorintahoidon tuloksena huulista tulee pehmeämmät, sileämmät ja 
kiinteämmät. Levitä kuorinta ylä- ja alahuuliin. Työskentele kevyin pyörivin 
liikkein. Pyyhi kuorintavoide kevyesti pois veteen kostutetulla pumpulilla. 

Ref 1812
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 LIP & LIP CONTOUR TREATMENT 

OMISTETTU SINUN HUULILLESI!

Tavatessasi uuden ihmisen huomiosi kiinnittyy yleensä ensimmäiseksi kasvoihin. 
Pehmeät, vaaleanpunaiset ja terveet huulet antavat raikkaan ja heleän ilmeen. 

Huulet ovat vartalomme yksi herkimmistä alueista ja kaipaavat jatkuvaa ravintoa sekä erityishuomiota. 

Christian Breton tarjoaa sinulle täydellisen Lip Priority -linjan, joka on kattava valikoima korkealuokkaisia 
ja teknologisesti edistyneitä tuotteita, jotka suojaavat, silottavat ja elvyttävät herkkiä huuliasi!

Suojaa huuliasi ympäristön rasituksilta. Kylmä ilma, aurinko, kuiva huoneilma, huulten nuoleminen 
sekä kuivattavien kosmetiikkatuotteiden käyttö rasittavat huulia päivittäin. 

Terveet huulet näyttävät viehättäviltä. Syö monipuolisesti ja terveellisesti. Kiinnitä huomiota nautittuun vesimäärään. 
Levitä huulillesi pehmeää huulihoidetta ja pidä huulesi täydellisen kosteutettuina. 

Käytä Lip Priority -tuotteita säilyttääksesi huultesi kauneus!

VINKKEJÄ! 

Christian BRETON – Linnankatu 6 – 20100 Turku
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