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Osrečajanka za prijateljici!
Maderoterapija:
revolucionarna metoda odpravljanja
celulita
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NOV CIKLUS ŽIVLJENJA V SOZVOČJU Z NARAVN…
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HUJŠANJE, TELESNA AKTIVNOST IN ZDRAVA PR…

Deli z drugimi

Dobro vemo, da je redna in pravilna nega kože izredno pomemben predpogoj pri vzdrževanju lepote
in zdravja našega telesa, obraza in kože na sploh!

ENERGIJE TEDNA

Pri hitrem tempu življenja se naša leta neizogibno kažejo na našem obrazu – vidne so prve gubice.
Gube so odlične, saj pomenijo, da smo živi! Ampak, saj si ne želimo preveč gub! V kolikor si tudi ti
ena izmed večine, ki ni pripravljena na razne posege je ApiLift unisex inovativna krema odlična izbira
za tvojo kožo in upočasnitev njenega staranja.
Nad prve gube torej z revolucionarno kremo ApiLift unisex s čebeljim strupom! Čebelji
strup namreč dokazano intenzivno spodbuja regeneracijo kože, pospeši sintezo kolagena
in elastena ter deluje kot naravni BOTOKS.
Si vedela, da obstajajo zapisi, v katerih se da razbrati, da so čebelji strup z namenom zdravljenja ljudi
uporabljali že pred našim štetjem in da čebelji strup vsekakor velja za najdražji pridelek čebel, saj 1
gram čebeljega strupa na svetovnem trgu stane kar 1200 dolarjev (pri odvzemu strupa čebele ne
umrejo).

VIKEND S SONCEM V ZNAMENJU BIKA

Moia.in
Všečkaj stran

7,8 tis. všečkov

Bodi prvi od prijateljev, ki jim je to všeč

ApiLift unisex inovativna dnevna krema za vse vrste kože s čebeljim strupom vidno gladi
nastale gube in zmanjšuje njihovo izražanje.
ApiLift intenzivno spodbuja regeneracijo kože, preprečuje in upočasnjuje znake staranja, deluje
antioksidativno ter pospešuje nastanek kolagena.
Krema tvojo kožo vlaži, ščiti, hrani, neguje ter ji povrne lesk in sijaj. Inovativna formula s
kombiniranim delovanjem retinola, vitamina E in čebeljega strupa učinkuje pomlajevalno, pospeši
epitelizacijo ter vidno izboljšuje izražene gubice. Koža tako postane bolj prožna, mehka, mladostna in
manj nagubana.
Vsebina kreme je 100% pridobljena in proizvedena v Italiji,
sestavine pa so:

njene glavne aktivne

• čebelji strup,
• Retinol palmitat,
• solarni filter u.v.b.,
• Vitamin E,
• Pantenol in
• Jojobino olje.
Uporaba kreme je preprosta: kremo naneseš na kožo obraza in vratu po predhodnem čiščenju in
pred nanosom ličil. Vsebina ene kreme v povprečju zadostuje za tri mesece.
Pomembno: Kremo uporabljajo tudi na tekmovanju za miss Italije, priporočajo pa jo tudi
dermatologi in lepotni kirurgi. Prodaja se tudi v lekarnah, rezultati pa so vidni že v prvih 10 dneh.

Reci „Pozdravljena, lepa koža in adijo, gube!“ www.api-cosmetics.com
Objavljeno v IZPOSTAVLJAMO

... PRIPOROČAMO ...

Dr. Nikhil Mukund Dongarkar: z ajurvedo do zdravega,
Prevara kot posledica.

zadovoljnega in dolgega življenja.

Zakaj smo emocionalno škrti.

... IZPOSTAVLJAMO ...

Inovativne metode za odpravo celulita in regeneracijo.

Osrečajanka za prijateljici!

Zelenci skrbijo za dom brez odpadkov.

... NAJBOLJ (IZ)BRANO ...

Energije tedna: PO MIKLAVŽU SE VENERA ODPIRA SVOBODI,
SONCE PODPIRA NAŠE IDEJE

O NAS S. POGOJI

KONTAKT

© 2018 Moia, Vse pravice pridržane.

Z MLAJEM V RIBAH SE POSLAVLJAMO OD NEŽNIH ENERGIJ
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Vikend pridne device in strastnih odnosov
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