Кремове за тяло
Кремовете за тяло са с лека текстура, която бързо се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи. Създават усещане за
свежест и копринена мекота през целия ден.
Малките опаковки са изключително удобни при пътуване, за да сте с любимата си козметика навсякъде!

Продукти

06450

Крем за тяло Honey Banana
Крем за тяло Honey Banana e с лека текстура, която бързо
се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на стероли
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Хармоничното съчетание на аромат на мед и банан
завладява сетивата и дарява моменти на удоволствие и
радост.
40 мл

06447

Крем за тяло Juicy Strawberry
Крем за тяло Juicy Strawberry е с лека текстура, която
бързо се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на
стероли-основен елемент в най- външния слой на
човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки крем за тяло Juicy
Strawberry дълготрайно хидратира и омекотява кожата, а
сладкият му аромат на свежи ягоди въздейства на
сетивата и дарява удоволствие и радост.
40 мл

06451

Крем за тяло Exotic Pomegranate
Крем за тяло Exotic pomegranate е с лека текстура, която
бързо се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържат:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на стероли
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки кремът за тяло
Exotic Pomegranate дълготрайно хидратира и омекотява
кожата, а екзотичният и завладяващ аромат на нар
завладява сетивата и възбужда въображението.
40 мл

06452

Крем за тяло Fresh tangerine
Крем за тяло Fresh tangerine е с лека текстура, която бързо
се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на стероли
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки крем за тяло Fresh
tangerine дълготрайно хидратира и омекотява кожата, а
завладяващият аромат на мандарина пробужда сетивата
и доставя позитивни емоции и настроение.
40 мл

06449

Крем за тяло Forest Raspberry
Крем за тяло Forest Raspberry е с лека текстура, която
бързо се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на стероли
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки крем за тяло Forest
Raspberry дълготрайно хидратира и омекотява кожата, а
ароматът на вкусна малина очарова и пленява
обонянието, събужда въображението и доставя наслада на
всички сетива.
40 мл

06448

Крем за тяло Tropical Mango
Крем за тяло Tropical Mango е с лека текстура, която бързо
се абсорбира от кожата, без да оставя мазни следи.
Създава усещане за свежест и копринена мекота през
целия ден. Съдържа:
- Органично арганово масло - има богат мастно-киселинен
състав, който помага за поддържане на кожата в здрав
вид, борейки се успешно с дехидратацията и загубата на
еластичност в нея. Аргановото масло е богато на стероли
- основен елемент в най-външния слой на човешката кожа.
- Витамин Е - притежава защитни функции и
антиоксидантни свойства. Подобрява епителизацията и
повишава ензимната активност в кожата. Забавя
процесите на преждевременно стареене, предизвикано от
UV-радиацията.
- Токоферол - притежава силни антиоксидантни свойства,
като предпазва от вредното влияние на околната среда.
Благодарение на тези активни съставки крем за тяло
Tropical Mango дълготрайно хидратира и омекотява
кожата, а екзотичният аромат на манго пренася
въображението в друга реалност и носи удоволствие и
наслада в ежедневието.
40 мл

06453

Крем за тяло Antistress
Лека, подхранваща емулсия, която изглажда и омекотява
кожата на тялото. Комбинацията от екстракт от върбинка и
масло ший регенерират кожата, а етеричното масло от
портокал отпуска съзнанието след ежедневния стрес. 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 и предпазва от депресии.
40 мл

06454

Крем за тяло Yogurt and
Еlderberry
Лек, немазен крем, за видимо по-сияйна кожа.
Възстановява комфорта на тялото, хидратира кожата в
дълбочина и създава усещане за копринена мекота.
Екстракт от плодовете на бъз и йогурт регенерират кожата,
действат антиоксидантно и противовъзпалително.
40 мл
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