Vážení přátelé a obchodní partneři,
dovolte nám vás touto cestou informovat
o novinkách TianDe na evropském trhu:

Aktivní esence na vrásky
Intenzívně koriguje věkové změny pleti.
Obsahuje: kolagen, aloe, vilín, kyselinu hyaluronovou.
Kód: 12011, 30 g

Jemné čistící mléko
Měkké očištění pokožky. Zanechává příjemný pocit komfortu
a pruřnosti.
Kód: 12802, 90 g

Čistící mléko-emulze
Důkladně čistí pleť, osvěžuje a oživuje ji.
Kód: 13801, 100g

Osvěžující tonik
Perfektní vitamínová bomba a první pomoc pro
dehydratovanou pokožku.
Kód: 13802, 100 g

Lehký hydratační krém na obličej
Okamžitě dodá pleti hladkost, jas a zdravý vzhled, větší
pružnost a tonus.
Kód: 13803, 50 g

Regenerační krém
Aktivní komponenty intenzivně vyživují a hydratují pleť během
spánku, nasycují ji energií.
Kód: 13804, 50 g

Krém na kontury očí
Krém hydratuje a chrání jemnou pleť kolem očí, předchází
předčasnému vzniku vrásek, působí proti otokům a tmavým
kruhům pod očima.
Kód: 13805, 25g

Krém na kuperózu
Aktivní antikuperózní komplex normalizuje mikrocirkulaci v
kapilárách, brání vzniku cévních hvězdiček. Viditelně
odstraňuje zarudnutí, vyrovnává barvu obličeje.
Kód: 13201, 15g

Vyhlazující krémový gel na kontury kolem očí
Redukuje otoky a tmavé kruhy pod očima, vyhlazuje vrásky,
chrání před negativním působením volných radikálů.
Kód: 13503, 15 g

Fytonáplast Tie Gao
Má výrazné protibolestivé, protizánětlivé účinky. Složení:
extrakt z chvojníku dvouklasého, smůla z řečík lentišek
lepáček, extrakt ze zázvorového kořene, kadidlo, extrakt
kořene děhele čínského, vavřín, kurkuma, pepř, extrakt z kůry
kafrovníku lékařského, mentol.
Kód: 30113, 2 ks

Fytonáplast Zhui Feng
Má výrazné protibolestivé, protizánětlivé a protiotokové
účinky, zlepšuje místní krevní oběh.
Kód: 30114, 4 ks

Fytonáplast Dong Feng
Kód: 30119, 4 ks

Sprchový krémový gel Čokoládová fantazie
Správná volba pro milující sladké! Vynikající krém-gel s velmi
jemnou krémovou texturou promění Vaši koupel v opravdové
potěšení a provoní koupelnu omamnou vůní čokolády. Má
relaxační a uklidňující účinky, zanechává vaši pokožku
hedvábně hladkou.
Kód: 33703, 200ml

Fytokoupel na nohy
Léčí a zabraňuje vzniku plísní nohou.
Kód: 42301, 1 ks

Tonizující koupel na nohy
Odstraní otoky a pocit těžkých nohou.
Kód: 42303, 1 ks

Osvěžující krémová maska Ledovcová voda
Okamžitě vrací energii a zdravý pečlivě upravený vzhled
unavené a oslabené stresem a negativním vlivem vnějšího
prostředí pokožce.
Kód: 50110, 35 g

Kolagenová maska na vrásky kolem očí
Okamžitě řeší problémy pleti kolem očí: odstraňuje otoky,
kruhy pod očima; obnovuje se tonus a pružnost pleti, vyhlazují
se drobné vrásky.
Kód: 51401, 1 ks

Intenzivní omlazující maska na obličej a krk Q10
Podporuje zmenšení hloubky vrásek, zlepšuje turgor,
elasticitu kůže, vyhlazuje mikroreliéf, snižuje zarudnutí a
podráždění.
Kód: 52903, 1 ks

Zesvětlující maska na obličej a krk Vitamín C
Zvyšuje nasycení tkání pokožky kyslíkem, stimuluje
regeneraci kožních buněk, chrání pleť před škodlivými vllivy
vnějšího prostředí. Dodává pleti pružnost a zářivý vzhled.
Kód: 52905, 1ks

Rozjasňující maska na obličej a krk Perla
Obnovuje a udržuje optimální úroveň vlhkosti, neutralizuje
volné radikály, zmírňuje změny způsobené věkem.
Kód: 52907, 1ks

Jemný gel pro intimní hygienu
Šetrně čistí a zjemňuje pleť, zanechává delikátní vůně a
příjemný pocit svěžesti na dlouho.
Kód: 63104, 360 ml

Parfémovaná voda Green Fresh
Jiskřivá vůně, spletená z exotických květů a koření.
Kód: 70107, 30 ml

Parfémovaná voda Power
Luxusní a elegantní vůně.
Symbol mužství, individuality a exkluzivity.
Kód: 70114, 30 ml

Tampony na odstranění laku
Rychle a důkladně odstraní lak. Neobsahují aceton.
Kód: 90140,32 ks

