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Ve snaze o krásu vítězí…
řada Snail Secret TianDe
V kosmetických salonech krásy
5-minutové služby hlemýžďů stoji
100 dolarů
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PRODUKT Snail Secret TianDe
14601 Vícefunkční krém na obličej s
mucinem hlemýžďů, 5 ks x 10 ml
14602 Vícefunkční krém na oči s
mucinem hlemýžďů, 5 ks x 10 ml
14603 Maska na obličej s mucinem
hlemýžďů, 1 ks
CELKEM

KATALOGOVÁ
CENA

DISTRIBUČNÍ
CENA

BODY

656,10

426,00 Kč

24,80

656,10

426,00 Kč

24,80

107,40

69,70 Kč

3,40

1419,60

921,70

53
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V čem je záhada krásy? V mucinu!
Pěstovatele růží si všimli že škrábance na rukou rychle
se hojí a pokožka se dlouho zůstává hebká a svěží!
Hippokrates dělal kožní mast z drcených hlemýžďů.
Moderní proces získání sekretů – „kolotoč“.
Charles Darwin obdivoval regenerační potenciál
hlemýžďů.
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V čem je záhada krásy? V mucinu!
Aminokyseliny a peptidy — vyživují pokožku, aktivují
obnovu buněk.
Sacharidy — zvláčňuji a vyhlazují pokožku, zvyšuje její
turgor, antioxidační ochrana .
Allantoin — pomáhá regeneraci buněk.
Bakteriofágy — „drží mikroby na vzdáleností“.
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Vícefunkční krém na obličej
s mucinem hlemýžďů, 5 ks x 10 ml

14601

Aktivní komponenty:
• Mucin hlemýžďů — faktor obnovení pokožky
• Maslo Ši —chrání „ekosystém“ pokožky
• Extrakt aloe vera — „živá voda“ pro plet´
• Hyaluronát sodný a trehalósa – zásobárna vody v
pokožce.
Výsledky použití krému:
• pokožka vypadá zářivě a svěží díky multifunkčnosti
hlemýždího mucinu, což má vliv na hloubku vrásek
na turgor a barvu pleti;
• po použití krému pokožka se nasycuje
životodárnou vlhkosti, která plet´vyhlazuje a dělá jí
pružnou;
• krém posiluje ochranné vlastnosti kůže, navrací
pletí prvotní energii a krásu;
• den co den, pokožka se intenzivně regeneruje a
obnovuje se, je jako znovuzrozená!

www.tiandefm.cz

Vícefunkční krém na oči
s mucinem hlemýžďů, 5 ks x 10 ml

14602

Aktivní komponenty:
• Mucin hlemýžďů — faktor obnovení pokožky.
• Hyaluronát sodný a trehalósa – zásobárna
vody v pokožce.
• Hexapeptid-8— miorelaxant.
• Tripeptid-10 —rekonstruktor kolagenu.
Výsledky použití krému :
• jemné oblastí kolem očí dodaná nezbytná
energie, zvýšený tonus pleti, zahájen proces
obnovy buněk;
• pokožka kolem očí se stává pružná, pohled se
stává otevřenější, oči nevykazuji únavu;
• povrch pokožky kolem očí se vyhlazuje,
struktura pletí se stává hustší, viditelnost
vrásek je minimalizována.
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Maska na obličej
s mucinem hlemýžďů, 1 ks

14603

Aktivní komponenty :
• Mucin hlemýžďů — faktor obnovení pokožky.
• Hyaluronát sodný a trehalósa – zásobárna vody v
pokožce.
• Květinový pudr japonské růže - chrání pokožku před
negativním vlivem životního prostředí.
• Peptidy ovsa - hydratují a vyživují pokožku.
Výsledky použití masky:
• po použití masky pokožka je do hloubky hydratovaná
a vyživená, kůže se stává hladká a svěží jako okvětní
lístky růží;
• maska zklidňuje citlivou pokožku navrací jí pocit
pohodlí
• pokožka je chráněna před působením vnějších
faktorů: před zimou, změnou teplot, oxidačním
stresem;
• barva pletí je sjednocená a zářivá, hloubka a
viditelnost vrásek je výrazně menší.
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ZNÁSOB SPOKOJENOST!
Vazká textura krému je garancí
vysokého obsahu mucinu!

Preparát s vysokým obsahem mucinu
se spotřebovává pomaleji, to
znamená ekonomičtěji!

MLADÍ NA DLO
www.tiandefm.cz

UHO!

