LECLER - šilkinė Kalėdų kolekcija
Prabangus odos priežiūros ritualas: nuostabiai supakuotas ir nuodėmingai lepinantis
Kalėdos – tai laikas, kai dažniau galvojame apie mus supančius žmones, apie kartu praleistą laiką su jais bei bent mažą
malonumą ir džiaugsmą, kurį galėtume padovanoti vienas kitam.
Šiais metais Jums paruošėme ypatingus Šilko rinkinius – tai prabanga, ypatingu dėmesiu ir subtilumu alsuojanti dovana.
Daugelio pamėgtos Lecler veido kaukės, kartu su pagal specialų užsakymą iš kruopščiai atrinkto aukštos kokybės
100% šilko pasiūta šilkine miego kolekcija - šilko miego akiniais bei šilko užvalkalu pagalvei.

Šilkas pasižymi ypatingomis savybėmis grožiui ir jaunystei išsaugoti.
Lecler veido kaukės lakštui šilkas suteikia švelnumo, tvirtumo, antibakterinių
savybių, serume esantys šilko baltymai drėkina odą, turi antioksidacinių savybių,
odai suteikia elastingumo, švytėjimo, bei švelnumo pojūtį.

Lecler 100% Šilko miego akiniai – yra ypač švelnūs, nedirgina odos.
Puikiai apsaugo nuo aplinkos šviesos dirgiklių, todėl galima ramiai nugrimzti ir
malonius sapnus, o tuo pat metu šilke esantis proteinas švelniai maitina jautrią
paakių odą.

I rinkinys : Grožio akimirka
Lecler Intense hydration grožio kaukė supakuota viena
šventiniame voke.
Jei norite, galite pasirinkti savo norimą kaukę, tik prieš tai
būtinai informuokite.
Rinkinio kaina: 8,90 Eur

II rinkinys: Poilsio dvelksmas
Dvi Lecler grožio kaukės ir 100% šilko miego
akiniai šventinėje pakuotėje.
Rinkinyje yra Express refresh ir Anti ageing
kaukės.
Jei norite, galite pasirinkti savo norimas kaukes,
tik prieš tai būtinai informuokite.
Rinkinio kaina: 23,70 Eur

III rinkinys: Šilko sapnas
Trys skirtingos Lecler veido kaukės,
100% šilko miego akiniai bei 100% šilko
užvalkalas pagalvei šventinėje dėžutėje
Rinkinio kaina: 69 EUR
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Lecler 100% Šilko užvalkalas pagalvei - jo švelnumas leis greičiau
atsipalaiduoti ir užmigti. Šilkas sugeria mažiau natūralios drėgmės iš jūsų odos ir
plaukų nei medvilnė todėl Lecler kaukės serumas bei naktiniai kremai liks ant
jūsų veido, o ne pagavės. Miegant ant šilko, ilgainiui, plaukai ir oda atgaus
natūralų švytėjimą. Šilko glotni tekstūra nepaliks veide įspaudų, o antibakterinės
savybės neleis veistis dulkių erkutėms.
Šilko užvalkalo dydis 50cmx70cm
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„Lecler“ produktai siekia puoselėti gamtos mums dovanotą grožį. Grožio ritalams sukurtos kaukės – tai trumpa, kiekvienos moters SPA
akimirka namuose, lėktuve ar viešbutyje po ilgos kelionės.
„Lecler“ – vienkartinio naudojimo medžiaginė veido kaukė sukurta iš medvilnės pluošto su šilko baltymais ir prisotinta serumu su
aukščiausios kokybės aktyviais ingredientais. Kaukė švelniai priglunda lyg antra oda ir atverdama poras akimirksniu drėkina, skaistina
odą suteikdama jai natūralų švytėjimą ir aksominio minkštumo jausmą.
I. Express- Refresh
Rekomenduojama: prieš renginius, pobūvius ar vakarėlius, kuomet reikia greitai atgaivinti odą ir suteikti
sau pasitikėjimo, o odai švytėjimo.
Ši šilko švelnumą odai suteikianti grožio kaukė yra praturtinta peptidais ir dideliu kiekiu hialurono rūgties.
Peptidai atpalaiduoja veido raumenis, pažadina odą, suteikdami jai švytėjimą. Intensyvias drėkinančias
savybes suteikia kaukėje esantis didelis kiekis naujos kartos oligo hialurono rūgšties, kurios molekulės yra
apdorotos specialia technologija ir gali prasiskverbti į pačius giliuosius odos sluoksnius. Oda stipriai
sudrėkinama ir atgaivinama, pranyksta nuovargio žymės.

II.Intense hydration
Rekomenduojama: atstatyti odos drėgmei ilgai buvus sausoje, kondicionuojamoje ar šildomoje
patalpoje, (ofise, namuose, lėktuve), nugairinus saulei.
Ši šilko švelnumą odai suteikianti grožio kaukė yra prisotinta intensyviai drėkinančio serumo, kuris
praturtintas hialurono rūgštimi bei kitais odą intensyviai drėkinančiais komponentais. Pagrindinis kaukės
duetas: hialurono rūgštis ir alijošiaus lapų ekstraktas pasižymi stipriausiomis drėkinančiomis savybėmis.
Po kaukės oda lieka elastinga, glotni, intensyviai pridrėkinta.

III. Anti-ageing
Rekomenduojama: naudoti kaukę 1-2 kartus per savaitę atsiradus pirmiesiems odos senėjimo
požymiams.
Ši šilko švelnumą odai suteikianti grožio kaukė yra prisotinta odos būklę gerinančiu ir senėjimą atitolinančiu
serumu, kuris praturtintas peptidų kopmpleksu, antioksidantais ir hialurono rūgštimi. Serume esantys
peptidai atpalaiduoja veido raumenis, skatina kolageno ir elastino gamybą, ramina odą. Senėjimą
atitolinanti medžiaga niacinamidas veikia priešuždegimiškai, mažina odos nelygumus, įtrūkimus.
Antioksidantų kompleksas apsaugo odos ląsteles nuo pažeidimų ir žalingo aplinkos poveikio. Kaukė
padeda išlaikyti odos stangrumą ir elastingumą, lygina odą, mažina smulkiąsias ir giliąsias raukšles.
Naujos kartos oligo hialurono rūgštis, kurios molekulės yra apdorotos specialia technologija, prasiskverbia
giliuosius odos sluoksnius ir intensyviai drėkina. Reguliariai naudojant kaukę, pasieksite geriausių
rezultatų.

