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RAHATLATICI TEM?ZLEY?C? SÜT
Makyaj ve yabanc? maddeleri ve art?klar? yava?ça kald?r?r hafif emülsiyon yüz tazelik ve
parlakl?k verir. Tüm cilt tipleri için idealdir birle?tirir badem ya?? ve shea ya?? nemlendirici,
besleyici özellikleri bal özü, sakinle?tirici eylem
Kadife çiçe?i, Altea ve k?zarmas? ve serinletici salatal?k özleri özelliklerinin yan? s?ra.
Ambalaj: 500 ml ?i?e.

ANTI YA? KREM? SALYANGOZ ÇAMUR ?LE
Yumu?at?c? ve yat??t?r?c? ve shea ya?? tatl? badem ya?? göre bu emülsiyon ilk
ya?lanma belirtileri kar?? de?erli bir müttefik de?erli Argan ya?? ile formüle edilmi? ve çok
say?da kozmetik özellikleri salyangoz çamur taraf?ndan desteklenmektedir.

SÜPER NEMLEND?R?C? KREM KURU C?LT
Koruyucu ve tedavi, kuruluk mevcut tüm vücut bölgesi için uygun Yenileyici ve dökülüyor.
Bu deri özellikle kuru, hava ve çevre ko?ullar? Rüzgar, so?uk, güne?e maruz kalma,
duman veya tahri? edici gibi sald?rganl?klara cildi korumak ideal ile özellikle uygundur.
De?erli Antarticina, Allantoin ve üre, su cildin korur bir film olu?turmak mümkün
kombinasyonu iyile?tirici özellikleri, badem ya?? yumu?at?c? ile kombine notlar ve Shea
ya?? kuru cilde ferahl?k ve kirmizilasmistir, dökülüyor ve tahri?i önleyici eylem ta??yor.
Korumal? ve beslenmi? cildi yumu?ak, pürüzsüz ve düzgün olacakt?r.

ANTI KIRI?IKLIK KREM?
Tatl? badem ya?? esasl? yumu?at?c? ve yat??t?r?c? ve shea ya??, bu emülsiyon, tüm cilt
tipleri için idealdir, havuç, Hypericum özü ve yat??t?r?c? Atkestanesi özü rejeneratif eylem
esnekli?ini sayesinde k?r???kl?klar? azaltmak için de?erli bir müttefik.

ANTI AGING GECE KREM?
Aktif bitki bir kokteylin Hypericum özü ve Yenileyici Allantoin özelliklerini ve do?al cilt
yenileme Uyku s?ras?nda yard?mc? uyar?c? at kuyru?u, özelliklerini bir araya gelen
badem ya?? ve shea ya?? bir nemlendirici için maddeler kar???m?.

YA? GÜNDÜZ KREM? ANTI
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Aktif bitki maddeleri bir kokteylin Kesinle?tirme Ekinezya havuç özü ve yat??t?r?c? ve
restoratif etkileri kat?lmak özellikleri için bir nemlendirici, shea ya?? ve badem ya??
kar???m?. Günlük kullan?m için ve makyaj için bir üs olarak idealdir.
paket: 50 ml kavanoz.

DERMO-KORUYUCU EL KREM? BADEM YA?I ?LE
Tatl? badem Cilt koruma el kremi. Besler ve hava, ya? yumu?ak b?rakarak elleri korur.

AYAK KREM? AZULENE YA? ?LE RAHATLATICI
Ayak kremi ile Azulene, rahatlat?c? tazelik veren a??rl?k hissi rahatlat?r. kullan?m
talimatlar?: ayak ve ayak bilekleri masaj da??tmak.
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