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Yogurt and Rose 
Oil
Захарен ексфолиант за тяло
Вълнуващо съчетание от естествени захарни кристали, 
натурални растителни масла и нежна пяна с аромат на 
българската маслодайна роза. Концентрат от кисело мляко 
и розов конкрет от rosa damascena регенерират кожата и я 
хидратират. Масла от кайсия, бадем и гроздови семки 
подхранват и омекотяват в дълбочина. Захарни кристали 
нежно отстраняват мъртвите клетки от повърхността на 
кожата и стимулират дишането й.

Бадемово масло - Липидният състав на бадемовото масло 
е най-близък до човешкия. То попива бързо, успокоява, 
омекотява и заглажда кожата. Не дразни и не предизвиква 
алергични реакции.

Масло от кайсиеви ядки (Prunus armeniaca) - Леко, фино 
масло с блед жълтеникав цвят. Богато е на ненаситени 
мастни киселини – линолова, линоленова и олеинова, 
както и на витамини Е, A, D и F. Маслото от кайсиеви ядки 
е подходящо за всеки тип кожа, но е с особено добър 
ефект при застаряваща, чувствителна, суха и възпалена 
кожа.

Масло от гроздови семки (Vitis vinifera) - Богато е на 
ненаситени мастни киселини и витамини Е и D. То е много 
фино, подходящо за всякакъв тип кожа и е широко 
използвано като масло за масаж.  Абсорбира се лесно в 
кожата, като я прави гладка и без неприятно мазно 
усещане по нея.

Концентрат от кисело мляко - Овлажнява, омекотява и 
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на 
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и 
витамини.  Възпалената и зачервена кожа се успокоява, а 
сухата и груба кожа се изглажда. Кожата става гладка и 
еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща 
сатенената си мекота.

Розов конкрет - Получава се от свежите розови цветове 
чрез екстракция. В състава му влизат над 166 компонента. 
Съчетава противовъзпалителни, регенериращи и 
заздравяващи качества. Действа омекотяващо и 
изглаждащо кожата.

Употреба: Нанася се  върху мократа кожа на тялото с 
масажиращи движения до разтварянето на кристалите, 
след което се изплаква обилно c вода.
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