
Cotton Blossom & Honey
Медено-сладкото ухание на продуктите от серията създава усещане за хармония и радост. Активните съставки деликатно 
хидратират и омекотяват кожата и косата.

Бутер кремовете за ръце и тяло съдържат:

Масло от ший: богато на витамини и мастни киселини. Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на витамин А. 
Голямото количество витамин  Е в него спомага за предпазване от влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно противодейства 
на процесите на стареене. Витамин F е от особено значение за поддържането на здрави и красиви кожа и нокти. Маслото от ший 
има силно омекотяващо действие върху груба, суха и лющеща се кожа.
Какаово масло: природен стимулант, който ускорява клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  блясък и гладкост и 
поддържа еластичността на кожата. Източник е на естествени антиоксиданти.
Витамин В3: намалява загубата на вода и има анти-ейдж ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, стимулира 
еластичността.

Шампоанът е обогатен с масло от маслина - за подобряване на структурата на кожата и косата и за улесняване на разресването.
Продуктите са предназначени за ежедневна грижа, като даряват пълен комфорт на тялото, а ароматът на разцъфнали пролетни 
цветове създава ведро настроение ден след ден.
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Продукти

5042

Билков сапун

Обогатен с масло от ший и какаово масло.

С медено-сладко ухание на разцъфнали пролетни цветове, 
създаващи усещане за хармония и радост. Подходящ за 
ежедневна употреба.

Билков сапун COTTON BLOSSOM AND HONEY съдържа:

Масло от ший - богато на витамини и мастни киселини. 
Маслото е естествен овлажнител на кожата и има 
омекотяващи, омасляващи и кондициониращи свойства. 
Действа реструктуриращо върху епидермиса и поддържа 
еластичността на кожата. В сапуна маслото от ший 
придава финност и изобилие на сапунената пяна.
Какаово масло - природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти. Придава 
кадифена текстура на сапуна и сапунената пяна.
Овесени ядки - помагат за меко и нежно ексфолиране на 
кожата.

Сапун COTTON BLOSSOM AND HONEY ви грабва веднага 
с отпускащ сетивата аромат и нежна пяна. Внася нотка 
свежест и позитивни емоции в ежедневието.

5521

Ръчно изработен глицеринов 

сапун

Обогатен с масло от ший и какаово масло.
С медено-сладко ухание на разцъфнали пролетни цветове, 
създаващи усещане за хармония и радост. Подходящ за 
ежедневна употреба.

сапун COTTON BLOSSOM AND HONEY съдържа:

*  Масло от ший: богато на витамини и мастни киселини. 
Маслото е естествен овлажнител на кожата и има 
омекотяващи, омасляващи и кондициониращи свойства. 
Действа реструктуриращо върху епидермиса и поддържа 
еластичността на кожата. В сапуна маслото от ший 
придава финност и изобилие на сапунената пяна.

* Какаово масло: природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти. Придава 
кадифена текстура на сапуна и сапунената пяна.

Сапун COTTON BLOSSOM AND HONEY ви грабва веднага 
с отпускащ сетивата аромат и нежна пяна. Внася нотка 
свежест и позитивни емоции в ежедневието.

Посочената цена е за 100гр.

06838

Бутер крем за тяло

Дарява пълен комфорт на кожата. Комбинацията от 
активни съставки възстановява водния баланс, хидратира 
и прави кожата мека и еластична.
- Масло от ший: богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на 
витамин А. Витамин F е от особено значение за 
поддържането на здрава и красива кожа. Голямото 
количество витамин  Е в него спомага за предпазване от 
влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и 
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно 
противодейства на процесите на стареене. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.
- Какаово масло: природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти.
- Витамин В3: намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

С медено-сладко ухание на разцъфнали пролетни цветове, 
създаващи усещане за хармония и радост.
Употреба: Нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.
200 ml

06863

Бутер крем за ръце

С лека, копринено нежна текстура за ежедневна грижа. 
Комбинацията от активни съставки подхранва и овлажнява 
кожата на ръцете, като заличават сухите и загрубели зони.
- Масло от ший: богато на витамини и мастни киселини. 
Има подмладяващ ефект, който се дължи на действието на 
витамин А. Витамин F е от особено значение за 
поддържането на здрави и красиви кожа и нокти. Голямото 
количество витамин  Е в него спомага за предпазване от 
влиянието на околната среда и действието на свободните 
радикали. Предотвратява разрушаването на колагена и 
появата на бръчки, изглажда фините линии и ефективно 
противодейства на процесите на стареене. Маслото от 
ший има силно омекотяващо действие върху груба, суха и 
лющеща се кожа.
- Какаово масло: природен стимулант, който ускорява 
клетъчната обмяна, подобрява овлажняването, придава  
блясък и гладкост и поддържа еластичността на кожата. 
Източник е на естествени антиоксиданти.
- Витамин В3: намалява загубата на вода и има анти-ейдж 
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията, 
стимулира еластичността.

Притежава завладяващо медено-сладко ухание на 
разцъфнали пролетни цветове.
Употреба: Нанесете върху измитите и подсушени ръце и 
масажирайте до пълното му попиване.
75 ml

06874

Шампоан душ-гел

Обогатен с масло от маслина за подобряване на 
структурата на кожата и косата. Деликатно хидратира и 
омекотява, възстановява жизнеността и блясъка на косата, 
улеснява разресването.
С медено-сладко ухание на разцъфнали пролетни цветове, 
създаващи усещане за хармония и радост.
Подходящ за ежедневна употреба.
Употреба: Нанесете  върху мокрите коса и тяло с леки 
масажни движения, след което изплакнете обилно с вода.
250 ml
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