 І
Biotherm Aquasource Aura Concentrate - це універсальна сироватка, яку можна використовувати для всіх типів шкіри. Завдяки своєму складу цей засіб можна використовувати як сироватку, маску або збагачувати ним звичайний крем. Розроблена французькими фахівцями, вона робить шкіру обличчя ніжною і оксамитовою, зволожує та надаю шкірі сяєва. Має ряд унікальних особливостей:
Є першою рідкою сироваткою, яка активує силу тисячі зволожуючих мікрокрапель.
Її ексклюзивна подвійна текстура миттєво тане на шкірі обличчя для швидкого вбирання та відновлення сяйва.
З першого ж дня ваша шкіра помітно світлішає і зволожується протягом 24 годин.
Має здатність виводити токсини, створювати пружний біобар'єр, не допускаючи вплив шкідливих чинників середовища, завдяки екстракту зеленої водорості хлорели.

Biotherm Aquasource Aura Concentrate - это универсальная сыворотка, которую можно использовать для всех типов кожи. Благодаря своему составу это средство можно использовать как сыворотку, маску или обогащать им обычный крем. Разработана французскими специалистами, она делает кожу лица нежной и бархатистой, увлажняет и придает коже сияние. Имеет ряд уникальных особенностей:
 Является первой жидкой сывороткой, которая активирует силу тысячи увлажняющий микрокапель.
Ее эксклюзивная двойная текстура мгновенно тает на коже лица для быстрого впитывания и восстановления сияния.
С первого же дня ваша кожа заметно светлеет и увлажняется в течение 24 часов.
Обладает способностью выводить токсины, создавать упругий биобарер, не допуская влияние вредных факторов среды, благодаря экстракту зеленой водоросли хлореллы.
 
ІІ
GABRIELLE CHANEL Eau de Parfum - це неповторна квіткова композиція, яскрава та повітряна інтерпретація, складена навколо чотирьох сяючих квітів. Екзотичного та інтенсивного жасмину, сяючого і фруктового іланг-ілангу, свіжого та іскристого помаранчевого цвіту в поєднанні з кремовим, дуже жіночним грассе туберо.
Натхненням цього аромату стала жінки, яка уважна до своїх потреб, що говорить про її розум. Жінка, яка справді сяє, коли вона повністю виражає свою особистість.
Користуватись цим ароматом означає виявляти власну інтенсивність, слідувати власним шляхом і відчути себе яскравою і живою.
Цей яскравий аромат, здається, невагомо лежить у квадратній пляшці, виготовленій із надтонкого скла. Етикетка та пробка мають однаковий дорогоцінний колір ламе, між золотом та сріблом.

GABRIELLE CHANEL Eau de Parfum - это неповторимая цветочная композиция, яркая и воздушная интерпретация, составленная вокруг четырех сияющих цветов. Экзотического и интенсивного жасмина, сияющего и фруктового иланг-иланга, свежего и искрящегося оранжевого цвет в сочетании с кремовым, очень женственным грассе туберо.
Вдохновением этого аромата стала женщины, внимательная к своим потребностям, что говорит о ее разуме. Женщина, которая действительно сияет, когда она полностью выражает свою личность.
Пользоваться этим ароматом означает проявлять собственную интенсивность, следовать своим путем и почувствовать себя сияющей и живой.
Этот яркий аромат, кажется, невесомо лежит в квадратной бутылке, изготовленной из сверхтонкого стекла. Этикетка и пробка имеют одинаковый драгоценный цвет ламе, между золотом и серебром.



