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KOJ?CE MLECZKO
Lekka emulsja, który delikatnie usuwa makija? i zanieczyszczenia i pozosta?o?ci zwraca
?wie?o?? i jasno?? do twarzy. Idealny dla wszystkich rodzajów skóry, ??czy, nawil?aj?cy
olejek migda?owy i mas?o shea, od?ywcze w?a?ciwo?ci miodu wyci?gu, uspokajaj?ce
dzia?anie
Nagietek, oprócz w?a?ciwo?ci ekstraktów Altea i zaczerwienienie i od?wie?anie ogórek.
opakowanie: butelka 500 ml.

ANTY AGE KREM ZE ?LUZU ?LIMAKA
Olej ze s?odkich migda?ów podstawie zmi?kczaj?cych i ?agodz?cy i mas?o shea, ta
emulsja jest cennym sojusznikiem przeciwko pierwszym oznakom starzenia
sformu?owane z cennego oleju arganowego i zasilany przez ?luz liczne w?a?ciwo?ci
kosmetycznych.

SUPER NAWIL?AJ?CY KREM SKÓRA SUCHA
Ochronne i regeneruj?cy zabieg, nadaje si? do wszystkich obszarów cia?a, które obecnie
sucho?? i ?uszczenie si?. Szczególnie w tych z skóry, szczególnie suchej, idealny do
ochrony skóry przed dzia?aniem czynników pogody i warunków ?rodowiskowych, takich
jak wiatr, zimno, ekspozycji na s?o?ce, smog lub dra?ni?ce. Cenne po??czenie
Antarticina, potrafi stworzy? film, który zachowuje skóry wody alantoina i mocznika,
zauwa?a w?a?ciwo?ci naprawcze, w po??czeniu z zmi?kczaj?cy olejek migda?owy i
mas?o Shea ?agodzi sucho?? skóry i zaczerwieniona, przeprowadzenia dzia?a?
zapobiegawczych ?uszczenia si? i podra?nie?. Chronione i od?ywiona skóra b?dzie
mi?kka, g?adka i jednolita.

KREM PRZECIW ZMARSZCZKOM
Olej ze s?odkich migda?ów w oparciu zmi?kczaj?cych i ?agodz?cy i shea butter, tej
emulsji, idealny dla wszystkich rodzajów skóry, jest cennym sojusznikiem do redukcji
zmarszczek, dzi?ki elastyczno?ci marchwi, regeneracyjne dzia?anie ekstraktu Hypericum i
koj?cy wyci?g z kasztanowca.

PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM NA NOC
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W koktajl aktywnych ro?linnych sk?adników mieszanki olej migda?owy i mas?o shea do
nawil?ania, zbiegaj?c si? wyci?g ziele i regeneracyjne w?a?ciwo?ci alantoiny i
pobudzaj?ce w?a?ciwo?ci skrzyp, które pomagaj? skór? do naturalnej odbudowy podczas
snu.

ANTY AGE KREM NA DZIE?
W koktajl aktywnych sk?adników ro?linnych mieszanki olej migda?owy i mas?o shea do
nawil?ania, uj?drniaj?ce w?a?ciwo?ci, które ??cz? efekty ekstraktu i koj?ce i regeneruj?cy
marchew Echinacea. Doskonale nadaje si? do codziennego u?ytku i jako baz? pod
makija?.
pakiet: s?oiki o pojemno?ci 50 ml.

KREM DO R?K DERMO-OCHRONNE Z OLEJKIEM MIGDA?OWYM
Krem do r?k ochrony s?odkich migda?ów skóry. Od?ywia i chroni d?onie przed pogod?,
pozostawiaj?c j? mi?kk? bez smaru.

RELAKSUJ?CY KREM DO STÓP Z OLEJEM AZULEN
Relaksuj?cy krem do stóp z azulen, ?agodzi uczucie ci??ko?ci, daj?c ?wie?o??. sposób
u?ycia: rozpowszechnianie masowania stóp i kostek.
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