
Lemon Cream & Milk
Кожата ви ще заобича освежаващия цитрусов аромат на продуктите от серията, деликатно съчетан с плодови и млечни акценти. 
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 свежият им аромат зарежда с 
положителни емоции ден след ден.

Продукти

06844

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 перфектен освежаващ цитрусов аромат, деликатно 
съчетан с плодови и млечни акценти, който кожата ви ще 
заобича.
Употреба: Нанесете върху добре почистената кожа и 
масажирайте до пълното му попиване.
200 ml

06868

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 освежаващ цитрусов аромат, деликатно 
съчетан с плодови и млечни акценти.
Употреба: Нанесете върху измитите и подсушени ръце и 
масажирайте до пълното му попиване.
75 ml

06878

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 перфектен освежаващ цитрусов аромат, деликатно 
съчетан с плодови и млечни акценти, който кожата ви ще 
заобича.
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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