
  

Pečující zesvětlovač pokožky 

10 ml tyčinka s kuličkovým nanášením 

Pečující tyčinka na pigmentové a stařecké skvrny 

 

Návod k použití: 

Tato tyčinka Vám umožní snadné a cílené nanášení na 

postižená místa na pokožce. Po nanesení nechte 

zaschnout a podle potřeby opakujte. Dermatologicky 

testováno. 
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