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Vážené dámy a páni,

zvyknete sláviť Valentína? Či už áno alebo nie, obdarovať človeka,
ktorého máte radi môžete vždy, bez ohľadu na to, či je v kalendári práve
nejaký sviatok. Ak by ste radi Vašu polovičku potešili, ale neviete ako,
v našej aktuálnej ponuke Vám prinášame tipy na skvelé darčeky, ktorými
určite vyčaríte úsmev na tvári J

Váš kód na zľavu:

Veľa zdravia, lásky a spokojnosti Vám praje Váš

AMTXXVSPY
Alfa Medical Team

Objednávajte na:
www.alfamedicalteam.com

Poštovné zdarma!
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Benemedio 301

Homme Eau Sport

Benemedio 301 je jedinečná revitalizačná a spevňujúca formula s komplexom troch účinných látok – proteoglykánov, vitamínu C a oleja z Rosa
Moschata. Vďaka tejto unikátnej kombinácii prináša pleti rozjasnenie, výživu a mladší vzhľad. Proteoglykány zadržiavajú vodu v tkanivách, pokožku
zvnútra vypínajú a dodávajú jej pružnosť a pevnosť. Vitamín C podporuje
pružnosť a pevnosť pokožky, vďaka nemu pokožka zostáva rozjasnená
a pevná. Olej z Rosa Moschata sa vyrába zo šípok vzácneho lesného kra
Rosa Moschata lisovaním za studena. Olej má vysoký obsah esenciálnych
mastných kyselín, užitočných pre udržanie dostatočnej hydratácie pokožky.
Pokožku zanecháva vitálnu a pevnú.

Neviete čo darovať svojmu manželovi či priateľovi? Parfum
Homme Eau Sport je vhodný pre všetkých mužov, ktorí majú
radi svieže, no zároveň zmyselné vône. Hlavu parfému (teda
zložky, ktoré sa uvoľňujú hneď po jeho aplikácii) tvorí zázvor,
mandarínka a citrón. Srdce (s menšou prchavosťou) je tvorené príjemnou vôňou kosatca a muškátu. Základ je drevnatý,
tvorí ho céder, vetiver, musk a intenzívny orcanox.

Bežná cena: 33,30 €

Po zľave: 38,88 €

Po zľave: 26,64 €

Bežná cena: 48,60 €

Informácie ohľadom účinkov a možných nežiadúcich účinkov produktov nájdete v návode na požitie, prípadne u svojho lekára alebo lekárnika.
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Magnóliový olej proti vráskam

Pre zre lú
plet’

Magnóliový olej proti vráskam napomáha vyhladiť viditeľné vrásky a dodáva pleti mladší vzhľad.
Pleťový olej proti vráskam s magnóliou obsahuje
čisté prírodné esenciálne oleje. Má extrémne jemnú textúru a veľmi rýchlo sa vstrebáva. Olej pôsobí proti voľným radikálom a jeho aktívne zložky
podporujú prirodzenú obranyschopnosť pokožky.
Napomáha vyhladiť viditeľné vrásky a dodáva
pleti mladší a hladší vzhľad. Jeho nádherná aromatická vôňa vám zároveň poskytne uvoľnenie,
príjemný pocit a blahodarný účinok každý deň.

Bežná cena: 63,80 €

Pleťové liftingové sérum
s kyselinou hyalurónovou
Pleťové liftingové sérum s kyselinou
hyalurónovou obsahuje vysoko koncentrované aktívne zložky, ktoré vytvárajú z tohto pleťového liftingového
séra skutočnú omladzujúcu terapiu.
Kombinácia látok s liftingovými a hydratačnými vlastnosťami napomáha
zlepšiť prirodzenú elasticitu a pevnosť
pokožky a zamedzuje strate vlhkosti
z jej povrchových vrstiev. Vyhladzuje
nedokonalosti pleti a dodáva jej mladistvý vzhľad.

Po zľave: 51,04 €

Bežná cena: 87,00 €

Pre plet’
žien všetkýc h
vekovýc h
kategórií

Anti-ageing krém
s arganovým olejom

Delight rich cream
Delight Rich Cream s broskyňovým maslom je mimoriadne vhodný pre
suchú až veľmi suchú pleť aj v extrémnych klimatických podmienkach.
Má príjemnú smotanovú konzistenciu. Krém pokožku efektívne chráni
a navracia jej lesk. Jojobový olej má zvláčňujúce účinky a bojuje proti
vráskam v dermálnej vrstve kože. Kyselina hyalurónová efektívne pôsobí
proti vysychaniu pokožky, keďže jej poskytuje nevyhnutné živiny a maximálnu ochranu proti externým agresívnym vplyvom.

Bežná cena: 70,80 €
Po zľave: 56,64 €

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás:
Tel.: +421 918 117 475
FB Alfa Mediacal Team
www.alfamedicalteam.com
e-mail: info@alfamedicalteam.com

Bomba
pre plet’

Po zľave: 69,60 €

Už
žiadn e
vrásky

Vrásky trápia snáď každú ženu,
preto hľadajú rôzne spôsoby
ako ich odstrániť. Anti-ageing
krém proti vráskam s organickým arganovým olejom je obnovujúci krém proti vráskam,
ktorý poskytuje okamžitý komfort a pocit pevnosti vďaka
jeho liftingovému komplexu.
Tento krém obohatený o organické oleje z argánie, muškátovej ruže a olív má ochranné
a obnovujúce vlastnosti. Výťažok z mimózy a vitamín E
navyše bojujú proti starnutiu
kožných buniek, čím sa pleť stáva viditeľne mladšia.

Bežná cena: 99,80 €
Po zľave: 79,84 €

