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ODPOCZ?? PRZEZ ZAZDRO??
Odpocz?? przez ZAZDRO??

CELLULIT KREM POD SIEBIE
Formu?a, oprócz s?odycz migda?ów olej i mas?o Shea, zawiera mieszank? aktywnych
sk?adników, w tym wyci?g z ananasa, d?b i zielonej herbaty z opró?niania w?a?ciwo?ci s?
w stanie uaktywni? mikrokr??enie skóry, u?atwienie odprowadzania nadmiaru p?ynów.

UJ?DRNIAJ?CY KREM DO MASA?U
Formu?a oprócz nawil?aj?cy olejek migda?owy i mas?o Shea, zawiera mieszank?
aktywnych sk?adników, w tym chmielu, skrzyp, witch hazel i Ginseng, który dzi?ki
tworz?cych obiekty s? w stanie aktywowa? tkanki skóry, produkcji efekt uj?drniaj?cy.

SALT GLOW Z OLEJKIEM ARGANOWYM
Morze soli z?uszczaj?cy w?a?ciwo?ci spe?niaj? s?odycz i nawil?aj?cy olej s?onecznikowy,
migda?ów i olej arganowy, wraz z relaksuj?cych w?a?ciwo?ci olejku lawendowego. Po
zabiegu skóra b?dzie wszystkiego g?adkie i mi?kkie w dotyku, dzi?ki eliminacji martwych
komórek warstwy skóry najbardziej oddalonych.
opakowania: 500 ml puszek.

S?ONECZNEJ PRYSZNIC SZAMPON
Oczyszcza w?osy, eliminuj?c wszelkie pozosta?o?ci soli, chloru i martwe komórki skóry,
pozostawiaj?c je mi?kkie dzi?ki 2 w 1, dzia?anie klimatyzacji.

WODOODPORNY SUN OLEJEK
Chroni, nawil?a i od?ywia w?osy nara?one na promieniowanie UV, sól i chlor. Spray
produkt przed wyj?ciem na s?o?ce. Powtórz kilka razy dziennie. Wstrz?sn?? przed parze.
Wodoodporne.
opakowania: butelki 250 ml.

PO EMULSJA WOSKU
Formu?a opracowana, aby delikatnie usun?? pozosta?o?ci wosku po goleniu. Oprócz
nawil?aj?cy olejek migda?owy i mas?o Shea, zawiera mieszank? aktywnych sk?adników,
w tym wyci?g z miodu, ogórek i lipa nawil?aj?cy i koj?cy zaczerwienienie skóry, którzy
maj? moc w po??czeniu z alantoin?, który pomaga w regeneracji i odnowy tkanek.

                               pagina 1 / 2



PO WOSKU OLEJU
Formu?a opracowana, aby delikatnie usun?? pozosta?o?ci wosku na skór? po goleniu.
Dzi?ki zmi?kczaj?cy skór?, olej s?onecznikowy, olej Macadamia i arganowy i koj?cy olejek
Villa nr 404 jest w stanie si? od?ywiaj?, uspokoi? i od?wie?aj? skór?, zmniejszaj?c
?adnego zaczerwienienia, daje g?adk? i pozostawiaj?c idealnie czyste.

MASA? POMARA?CZOWY OLEJ RO?LINNY
Alchemia cenne oleje ro?linne s? uznawane za ich korzystny wp?yw na skór?.
W?a?ciwo?ci nawil?aj?ce, olejek migda?owy i s?onecznikowy olej, w po??czeniu z power
antyoksydacyjne witaminy e neutralizuje wolne rodniki, czyni? go idealnym rozwi?zaniem
dla wyg?adzaj?cy i relaksuj?cy masa? orze?wiaj?cy aromat pomara?czowy olejek
eteryczny.

S?ODKICH MIGDA?ÓW OLEJ
Olej ze s?odkich migda?ów jest odpowiedni dla wszystkich typów skóry, poprawia koloryt
skóry, elastyczno??, zapobiega rozst?pom i pomaga zmniejszy? blizny.
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