STAROSTLIVOSŤ O TELO

PRÍRODNÁ KOZMETIKA
MAGICKÝ SUCHÝ OLEJ

MAGICKÉ TELOVÉ MLIEKO

• multifunkčný olej na telo, tvár a vlasy

je kombináciou vysokokvalitných
prírodných prísad pre starostlivosť
o pokožku. Starostlivo vyberané
prírodné ingrediencie - päť prírodných
olejov (lieskový orech, argan, jojoba,
ruža a makadamia), vďaka ktorým je
vaša pokožka neodolateľne hebká a
jemná na dotyk. Mlieko je ideálne pre
starostlivosť o pokožku po kúpaní a
sprchovaní.

Čarovná kombinácia prírodných ingrediencií,
päť prírodných olejov (lieskový orech,
mandľa, jojoba, ruža a makadamia), vďaka
ktorým je pokožka jemná a hodvábna,
končeky vlasov vyživené a chránené. Suchý
olej sa do pokožky okamžite absorbuje a
zanecháva ju suchú, ale neodolateľne hebkú
a jemnú na dotyk.

MAGICKÝ SUCHÝ OLEJ SO
ZLATÝMI TRBLIETKAMI
• multifunkčný olej na telo, tvár a vlasy
Účinná zmes piatich prírodných olejov
(lieskový orech, argan, jojoba, ruža a
makadamia), ktoré činia pokožku jemnou
a hodvábnou. Svojím zlatým leskom tento
suchý olej dodáva pokožke odtieň tmavšieho
sfarbenia a výrazne zdôrazňuje opálenie a
podporuje lesk vlasov.

MAGICKÝ PÍLINGOVÝ GÉL
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KONTAKT

je určený na jemné a dôkladné
čistenie celého tela. Má jemnú
vôňu, príjemnú, ľahko umývateľnú
textúru a jemná pena nedráždi oči.
Základ tvorí prírodný surfaktant bez
škodlivých SLS. Granule rozdrvených
marhuľových a olivových jadier
pomáhajú odstrániť mŕtve povrchové
bunky kože, stimulujú regeneráciu a
predlžujú mladistvý vzhľad pokožky.

V skalách po celej Dalmácii
sa od jari vznešene
a skromne rozvíjajú
tisíce žltých slamienok.
Vďaka rastu v ťažkých
podmienkach sú zdrojom
látok, ktoré ponúkajú
ženám nekonečnú krásu už
mnohé generácie.
Slamienky sa nazývajú
aj tekutým zlatom
z prírody, pretože patria
k jedným z najúčinnejších
darov prírody v boji proti
prejavom starnutia
a vráskam.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁR
EXTRA HYDRATAČNÝ DENNÝ KRÉM

HYALURONOVÉ
ANTI-AGE SÉRUM
HYALU

• Vhodný pre: normálnu,
suchú a citlivú pleť
zvlhčuje, vyživuje,
hĺbkovo hydratuje
a pestuje pokožku.
Stimuluje jej regeneráciu
a zabraňuje tvorbe
vrások. Pokožka je jemná,
hebká, príjemne hladká,
hodvábna a pevná.
Veľmi rýchlo sa absorbuje
do pokožky.

so slamienkovým olejom znižuje
viditeľnosť vrások a zvyšuje
pevnosť pokožky už po 5
minútach. Pre všetky typy
pleti s vráskami a známkami
starnutia. Dlhodobým účinkom
séra je lepšia elasticita a hustota
pokožky, zlepšenie jej štruktúry
a vzhľadu.

SÉRUM PPROTI HYPERPIGMENTÁCII
EXTRA BOHATÝ NOČNÝ KRÉM
• Vhodný pre: všetky
typy pleti
so slamienkovým
ovým olejom
pre všetky druhy
ruhy pokožky
poskytuje hĺbkovú
ĺbkovú
starostlivosťť o pleť,
obnovuje jejj elasticitu
a žiarivosť. Regeneruje
a hydratuje pokožku,
stimuluje jejj regeneráciu
a zabraňuje tvorbe
vrások.

• Vhodný pre: pleť s pigmentovými škvrnami
Preukázalo sa, že sérum
znižuje viditeľnosť
zn
pigmentových nedokonalostí
pig
pokožky tváre, rúk a tela
po
za pár týždňov používania.
Je obohatené
olejmi zo svetlice a citrónu,
ole
ktoré znižujú produkciu
kt
melanínu, rovnako aj čilským
m
olejom z maliny, ktorý
ole
poskytuje prirodzenú ochranu
po
pred slnkom.
pr

ZLATÝÝ OLEJ
REGENERAČNÝ KRÉM
• Vhodný pre: normálnu,
zmiešanú a mastnú pleť
so slamienkovým
olejom má silný
antioxidačný a
regeneračný účinok,
pokožku zjemňuje a
tá je krásne hladká a
hodvábna. Nemastí ju a
rýchlo sa absorbuje.

• Vhodný pre: normálnu, suchú a citlivú pleť
Sedem prírodných výživných
olejov (j(jojobový, olivový,
arganový, nechtíkový, ružový,
arganov
mandľový a marhuľový)
mandľo
hydratuje a hĺbkovo vyživuje
hydratu
pokožku. Hlavná aktívna zložka,
pokožku
slamienkový esenciálny olej,
slamien
stimuluje regeneráciu pokožky
stimulu
zabraňuje tvorbe vrások. Olej
a zabraň
absorbuje rýchlo a pokožka
sa abso
aplikácii príjemne hladká
je po ap
vypnutá.
a vypnu

VÝŽIVNÁ PLEŤOVÁ MASKA
• Vhodná pre: všetky typy pleti
zmierňuje a znižuje
poškodenie kože. Súčasne
poskytuje jemný píling, ktorý
odstraňuje odumreté bunky
kože a spevňuje povrchovú
vrstvu pokožky.

PLEŤOVÝ PÍLING
• Vhodný pre: všetky typy pleti

MICELÁRNA
VODA
MIC
• Vhodná pre: všetky typy pleti
odstraňuje make-up, čistí a
vyživuje pokožku na tvári, krku,
v oblasti okolo očí a svojou silou sa
dostane do najjemnejších vrások na
vašej tvári. Nenarušuje prirodzenú
rovnováhu a vlhkosť pokožky, takže
pokožka je príjemne jemná. Nie je
potrebné opláchnuť vodou.

účinne odstraňuje nečistoty
a odumreté bunky z
povrchu pokožky pomocou
jemne drvených olivových
a marhuľových jadier
v prírodnej hydratačnej báze.
Koža je pevná, jemná a hladká.

STAR
STAROSTLIVOSŤ
O TELO
PRÍRODNÝ ANTIBAKTERIÁLNY
DEO KRÉM TEA TREE
Čajovníkový olej je najsilnejšie prírodné
antiseptikum a má jedinečný a silný
účinok, ktorý pretrváva počas celého
dňa. V kombinácii s kokosovým
olejom sa účinok predlžuje a zápach
potu je neutralizovaný. Tento krém je
vhodný pre každého, no ocenia ho aj
ľudia, ktorí sa venujú športu alebo sú
vystavení mimoriadnej námahe.

