
Върнете еластичността
на кожата!



Задръжте 
младостта 
за по-дълго

Знаете коя сте и какво обичате… и най-после имате
време да се погрижите за себе си. Вдъхнете нови
сили на кожата си с обновените дневни и нощни
продукти от серията Extra-Firming на Clarins, които
достигат директно до източника на стегнатостта.
Резултатът? Бръчките няма да се задържат за дълго,
а лицето ще запази красивата си овална форма!



Открития от света на растенията 
и науката в полза на красотата

Чухте ли? Clarins откри какво стои в 
източника на стегнатия вид на кожата: 
резервоари на младостта. Разчитайки на 
екстракт кенгурово цвете да спомогне за 
регенерирането на клетките  ние 
достигнахме до самото сърце на тези 
резервоари! Сега видимо по-стегнатата 
кожа е факт; с Extra-Firming
еластичността се запазва за по-дълго!

В стил
Clarins !

Кенгурово
цвете

Clarins категорично подкрепя 
биоразнообразието! Ето защо 85% 
от активните съставки са от 
растителен  произход, а половината 
от тях са органични.

Открития от света на растенията
и науката в полза на красотата



Експертното дуо
Тонизирайте отпуснатата кожа и й помогнете да възвърне 
своята форма с перфектното дуо за по-добре оформено и 
безупречно лице:

Extra-Firming Jour
Изглаждащ ефект

Extra-Firming Nuit
Регенериране

> ВИДИМО ПО-СТЕГНАТА И 
„ПОВДИГНАТА“ КОЖА
> КОРИГИРАЩО БРЪЧКИТЕ 
ДЕЙСТВИЕ
> ХИДРАТАЦИЯ И КОМФОРТ
> ВИДИМО ПО-ГЛАДКА КОЖА
> ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕ

89% от жените потвърждават, 
че това е експертното дуо за 
по-стегната кожа за по-дълго.

5 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ЧУВСТВЕНИ ТЕКСТУРИ
с пристрастяващ аромат, 
които да отговорят на всяко 
предпочитание.

Освежаване и ревитализиране
Ексфолирайте кожата веднъж седмично, за да стимулирате клетъчното 
обновяване и да подобрите сиянието.

Още по-стегната кожа с упражнения за лице!
За да стегнете мигновено чертите на лицето отворете уста и се усмихнете 
колкото можете по-широко като повдигнете нагоре ъглите на устата.

* Тестове за удовлетвореност - Extra-Firming Jour All skin types & Extra-
Firming Nuit All skin types – 107 жени – 14 дни.



Още една стъпка във вашия 
ритуал за красота!

Подготовката е път към 
съвършенството
Стимулирайте жизнените функции на 
клетките с Double Serum- първата стъпка във 
вашата програма против стареене.

ТРИКОВЕ!
Нанасяйте го сутрин и/или вечер върху 
челото, скулите, шията и деколтето.

И за съвършено 
блестяща визия…
Придайте блясък на 
устните и подчертайте 
очите с Joli Rouge и Supra 
Volume Mascara от 
Clarins.



Вече сте готови да подсилите
„пружината на младостта“

на своята кожа!


