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ULEI DE ARGAN & MACADAMIA

CORP ULEI CORP ESENTA
spray de ulei de corp
Uleiul de Argan natural, Macadamias, seminte de in, migdale ?i vitamina E, cu putere de
antioxidant capabil s? contra radicalilor liberi produse la radia?iile UV ?i altor factori de
mediu. De asemenea, potrivit pentru pielea uscata sau pielea bronzata, lasand pielea
hidratata si moale, cu o atmosfer? cald? ?i înv?luind parfum.
modul de utilizare: dup? un du? sau dup? sc?ldat în pielea înc? umed?, masaj încet ?i lin
peste corpul ?i l?sa?i s? se usuce natural. Poate fi folosit pe pielea uscata.
de ambalare: sticla de 100 ml.

CREM? DE CORP
crema de corp fluida
Normal la lotiune de piele uscat?, bogat? în substan?e active naturale, moale ?i u?or s? se
r?spândeasc?. Combate uscarea în timp ce protejeaz? pielea de uscare. Sinergia dintre
unt de cacao, unt de Shea, Argan, Argan ulei, Macadamia si uleiuri de migdale dulci las?
pielea hran?, elasticitate, moliciune si hidratare. Utilizate zilnic face pielea neted, moale ?i
suplu.
modul de utilizare: masaj în organism, pân? când acesta este complet absorbit. Nu este
gras.
ambalaje: sticle de 200 ml cu 100 si pulverizatorul.

UNT DE CORP
unt pentru corp
Unt bogat? în ingrediente active naturale, fin ?i pl?cut s? se r?spândeasc?. Men?ionat? ca
alimente naturale pentru pielea foarte uscata care au nevoie de hran? intens?, umiditate ?i
protec?ie. Ingrediente active, untul de cacao, unt de Shea si Argan, ulei de Argan, ulei de
Macadamia, dulce migdale si vitamina E frunze pielea neted?, moale, supl?, hidratat si
protejate de radicalii liberi.
modul de utilizare: masaj în organism, pân? când acesta este complet absorbit. Ideal
dup? baie ?i dup? expunerea la soare. Nu este gras.
ambalaj: borcan de 250 ml.
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