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Antistress
Захарен ексфолиант за тяло
Невероятно съчетание от естествени захарни кристали и 
натурални растителни масла. 
Захарните кристали ексфолират кожата, премахват 
мъртвите клетки, стимулират дишането й и я правят 
копринено гладка, нежна и мека. Маслата от бадем, 
гроздови семена и кайсиеви ядки са подходящи за суха и 
чувствителна кожа, като я подхранват и регенерират. 
Попиват бързо, омекотяват и успокояват, без да оставят 
мазни следи. Етеричното портокалово масло е афродизиак 
и има силно въздействие върху сетивата – носи топлина, 
жизненост, щастие и чувственост. Възбуждащият му 
аромат предизвиква производството на енцефалин - 
субстанция, която спомага за повишаване на настроението 
и предпазва от депресии. В комбинация с екстракт от 
върбинка с нежно цитрусово ухание отпуска съзнанието от 
ежедневния стрес и пробужда духа и тялото.

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

Екстракт от върбинка - широко използвана в козметиката. 
Тя е известна още от древността като билка, която 
подсилва нервната система и успокоява напрежението и 
стреса с лимоновия си аромат, който събужда духа и 
тялото. Екстрактът от върбинка има добър ефект върху 
кожата, като я изглажда и омекотява.

Етерично масло от портокал - то е афродизиак и има силно 
въздействие върху сетивата – носи топлина, жизненост, 
щастие и чувственост. Възбуждащият му аромат 
предизвиква производството на енцефалин - субстанция, 
която спомага за повишаване на настроението, предпазва 
от депресии и отпуска съзнанието след ежедневния стрес.

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

240 g
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