.
ΠΡΟΣΩΠΟ
Αντιγηραντική-Ενυδατική Κρέμα με Ιπποφαές SPF20
50ml Κωδικός: 102
Μία εξαιρετικά πλούσια, ενυδατική και θρεπτική κρέμα με βάση το έλαιο από Ιπποφαές, το οποίο είναι γνωστό
ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυτικά εκχυλίσματα για την επιβράδυνση της γήρανσης του
δέρματος . Η κρέμα προσώπου Obliphicha SPF - 20 περιέχει μια πολύ υψηλή συγκέντρωση βήτα καροτίνης και .
αντιοξειδωτικών βιταμινών όπως C και Ε. Περιέχει επίσης τα απαραίτητα Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά οξέα, βούτυρο
Καριτέ, Πράσινο Τσάι, έλαιο Καλέντουλας και ενεργά μεταλλικά στοιχεία του νερού της Νεκράς Θάλασσας.
Χάρη στον παράγοντα SPF - 20, η κρέμα προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB. Βοηθά στη θεραπεία των
ρυτίδων, των κηλίδων του δέρματος και τη ξηροδερμία. Η τακτική χρήση θα σας εξασφαλίσει ένα ελαστικό και
ενυδατωμένο δέρμα, με μια υγιή και λαμπερή εμφάνιση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η κρέμα εφαρμόζεται επίσης γύρω από την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό, κατά προτίμηση μετά την εφαρμογή του ορού,
και κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί. Κατάλληλη για κανονικό και ξηρό δέρμα.

Εντατική Ενυδατική Κρέμα με Αβοκάντο και Αλόη
50ml Κωδικός: 104
Η γήρανση του δέρματος προκαλεί μείωση του κύκλου ζωής των κυττάρων, απώλεια της ελαστικότητας και της
αντοχής του, δημιουργία ρυτίδων, αφυδάτωση και τραχύτητα του δέρματος. Η εντατική ενυδάτωση μπορεί να
επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της. Η εντατική ενυδατική κρέμα
Αβοκάντο & Aloe Vera Cream παρέχει στο δέρμα συνεχή υγρασία και μια μακράς διαρκείας αίσθηση
χαλάρωσης. Είναι εμπλουτισμένη με έλαιο αβοκάντο, ελαιόλαδο, εκχύλισμα Aloe Vera, χαμομήλι για
ανακούφιση, .εκχύλισμα μελιού, αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α + C + Ε, αντηλιακή προστασία και ανόργανα
άλατα της Νεκράς Θάλασσας. Με συνεχή χρήση, το δέρμα ενυδατώνεται και αποκτά μία μαλακή, ελαστική,
φρέσκια και βελούδινη όψη! Κατάλληλη για κανονικό προς ξηρό δέρμα.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό, κατά προτίμηση μετά την εφαρμογή του ορού.
Κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως η κρέμα.

Ισχυρή Αντιρυτιδική Κρέμα SPF20
50ml Κωδικός: 107
Μία επαναστατική κρέμα για το πρόσωπο και το λαιμό, με πλούσια, βελούδινη υφή, ταχείας απορρόφησης,
που ενισχύει την εμφάνιση του δέρματος, βελτιώνει την ελαστικότητα του, προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο
ενυδάτωσης και ως εκ τούτου, αφήνει το δέρμα ανανεωμένο και λαμπερό. Η ισχυρή Αντιρυτιδική
Κρέμα περιέχει ένα μοναδικό σύμπλεγμα συστατικών που συμβάλλουν στην επιβράδυνση της φυσικής
διαδικασίας γήρανσης της επιδερμίδας σας, καθώς επίσης και δείκτη προστασίας SPF-20 φίλτρων UV για
προστασία από τις UVB και UVA ακτίνες του ήλιου. Είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνες C και Ε, έλαιο
νυχτολούλουδου, Ιπποφαές, αιθέρια έλαια, λιπαρά Ωμέγα 3 & 6, Πράσινο τσάι, Aloe Vera, λάδι
jojoba, βούτυρο καριτέ, λάδι καλέντουλας και ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Η ισχυρή
Αντιρυτιδική Κρέμα SPF-20 είναι μία εξαιρετικά, ισχυρή κρέμα με φυσική αντιγηραντική δράση, ιδανική ως
βάση μακιγιάζ και συνιστάται ιδιαίτερα για τις γυναίκες με τάση για χαλαρότητα του δέρματος εξαιτίας της
γήρανσης ή μετά από μια δίαιτα. Κατάλληλη για κανονικό έως πολύ ξηρό δέρμα.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε κάθε πρωί μετά από το ξέπλυμα του προσώπου και την εφαρμογή του ορού.
Κάντε μασάζ πάνω σε ολόκληρη την περιοχή του προσώπου και του λαιμού με κυκλικές κινήσεις μέχρι η
κρέμα να απορροφηθεί πλήρως.
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Αντιρυτιδική Κρέμα Ματιών SPF-20
50ml Κωδικός: 109
Μια επαναστατική κρέμα πλούσια σε υγρασία, γρήγορης απορρόφησης, για την περιοχή των ματιών και του
λαιμού. Αυτή η κρέμα βοηθά στην πρόληψη της ξηρότητας, προσφέρει απαλότητα και καταπραΰνει την
επιδερμίδα. Κρύβει τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους, λειτουργεί ως βάση για το make-up και βοηθά
στην εξομάλυνση των ρυτίδων έκφρασης. Η Αντιρυτιδική Κρέμα Ματιών SPF-20 είναι κατάλληλη τόσο για
τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που αναζητούν την ιδανική θεραπεία για την περιοχή των
ματιών. Παρέχει στην περιοχή γύρω από τα μάτια ενυδάτωση, αφήνοντάς τα λεία και ξεκούραστα. Η κρέμα
είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού, Ιπποφαές, εκχύλισμα Aloe Vera, λάδι jojoba, έλαιο
νυχτολούλουδου, βιταμίνες C και E και ενεργά μεταλλικά στοιχεία του νερού της Νεκράς Θάλασσας και
περιέχει δείκτη προστασίας SPF-20 για την προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB.
Οδηγίες Χρήσης: το πρωί και το βράδυ πριν πάτε για ύπνο, τοποθετήστε μια σειρά από σταγόνες της
κρέμας στα βλέφαρα και απλώστε την απαλά. Είναι επίσης κατάλληλη για την περιοχή πάνω από τα χείλη.

Αντιγηραντικός Ενυδατικός Ορός Ματιών
50ml Κωδικός: 110
Το Anti-Aging Eye Serum Gel είναι ένα υψηλής ποιότητας συμπυκνωμένο Τζέλ Ματιών, με καθαρή και απαλή
υφή, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να καταπολεμήσει τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους γύρω από τα
μάτια. Απορροφάται γρήγορα και παρέχει στο δέρμα άμεσο αποτέλεσμα lifting. Το τζελ περιέχει ενυδατικούς
παράγοντες, όπως εκχυλίσματα Aloe Vera και χαμομηλιού για τη χαλάρωση του δέρματος και τη μείωση του
πρωινού πρηξίματος γύρω από τα μάτια, Καρότο, Ελαιόλαδο, λάδι τριαντάφυλλου και μεταλλικά στοιχεία της
Νεκράς Θάλασσας, τα οποία σε συνδυασμό εμποδίζουν αποτελεσματικά τις ρυτίδες και τους μαύρους
κύκλους εξομαλύνοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια.
Οδηγίες Χρήσης: Κάντε μασάζ γύρω από τα μάτια το πρωί με τα δάκτυλα σας. Για καλύτερα αποτελέσματα,
, χρησιμοποιήστε το τζελ πριν από τον ύπνο και στη συνέχεια εφαρμόστε την κρέμα.

Λευκαντική Κρέμα Ημέρας SPF20
50ml Κωδικός: 111
Μία συμπυκνωμένη κρέμα με βάση οξέα φρούτων και ενεργά μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας.
Μια κρέμα εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α + Ε + C.Η Λευκαντική Κρέμα SPF-20 συνίσταται για όσους έχουν
σημάδια ακμής, δυσχρωμίες προσώπου από συσσώρευση μελανίνης λόγω της έκθεσης στον ήλιο, φακίδες,
πανάδες και λεκέδες στο δέρμα του προσώπου. Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε την κρέμα κάθε βράδυ σε καθαρό πρόσωπο και κάντε μασάζ μέχρι να
απορροφηθεί. Σημείωση: θα πρέπει να εφαρμόζετε αντηλιακό όταν εκτίθεστε στον ήλιο.

Πήλινγκ Προσώπου
150ml Κωδικός: 115
Η Mineral Peeling Mask βασίζεται σε φυτικούς μικροκόκκους εκχυλίσματος βερίκοκου οι οποίοι παρέχουν στην
επιδερμίδα τρία άμεσα ορατά αποτελέσματα: λεπτομερή καθαρισμό, απομάκρυνση των νεκρών
κυττάρων του δέρματος και ανακούφιση της επιδερμίδας. Αντιμετωπίζει κηλίδες μελάγχρωσης, λειαίνει και ,
απαλύνει το δέρμα, διεγείρει την αποκατάσταση των κυττάρων και βελτιώνει την απορροφητική ικανότητα ,
των προϊόντων φροντίδας του δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Περιμένετε για περίπου δύο
λεπτά και κάντε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις για περίπου ένα λεπτό. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό και
εφαρμόστε ενυδατική κρέμα.

Μάσκα Ομορφιάς & Σύσφιξης
100ml Κωδικός: 116
Η Mάσκα Oμορφιάς & Σύσφιξης Peel-Off είναι μια μοναδική μάσκα προσώπου με ένα συνδυασμό δράσεων 3 σε
1 για ταχύτερα και βέλτιστα αποτελέσματα: Απολέπιση, η οποία αφαιρεί τη βρωμιά και τα μικροσκοπικά νεκρά
κύτταρα του δέρματος και παρέχει στο δέρμα σας μεταξένια και λαμπερή όψη, Διέγερση, η οποία .
φρεσκάρει την επιδερμίδα και απομακρύνει τα σημάδια κούρασης. Σταθεροποίηση, που ενδυναμώνει τον ιστό
του δέρματος και του δίνει υγιή λάμψη και ζωντάνια.
Οδηγίες Χρήσης: Μία φορά την εβδομάδα, απλώστε σε καθαρό και στεγνό δέρμα - Μην εφαρμόζετε γύρω από
την περιοχή των ματιών. Περιμένετε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να στεγνώσει η μάσκα. Ξεφλουδίστε τη
μάσκα, από το πηγούνι προς το μέτωπο. Φρεσκάρετε το πρόσωπο με τονωτικό και εφαρμόστε ενυδατική
κρέμα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.
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Μάσκα Σύσφιξης με Κολλαγόνο
100ml Κωδικός: 117
Αλλαγές στις ελαστικές ίνες των στρωμάτων του δέρματος, προκαλούν την μείωση του κολλαγόνου και της
ελαστίνης, συστατικά που χρειάζονται για την ελαστικότητα του δέρματος και την αντοχή του. Η αποδυνάμωση
των μυών του προσώπου, οι ορμονικές αλλαγές, η έκθεση στον ήλιο και η γήρανση, προκαλούν στο δέρμα
χαλαρότητα και ρυτίδες. Μια πρωτοποριακή μάσκα σύσφιξης έχει αναπτυχθεί προκειμένου να καταπολεμήσει
αυτά τα αποτελέσματα και να παράσχει άμεση βελτίωση στο χαλαρό δέρμα. Η Collagen Firming facial mask έχει
μια υψηλή συγκέντρωση των ενεργών συστατικών της Νεκράς Θάλασσας που ουσιαστικά συσφίγγουν το
δέρμα, αφήνοντάς το απαλό και ελαστικό με βελούδινη υφή. Είναι εμπλουτισμένο με αντιοξειδωτικές
βιταμίνες Α, Β5, C και Ε, κολλαγόνο, αρωματικά έλαια: Χαμομήλι, Παπάγια, Grape Seed, Jojoba, Ελαιόλαδο,
Αμυγδαλέλαιο, Aloe Vera και ιχνοστοιχεία της Νεκράς Θάλασσας.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε ένα λεπτό στρώμα πάνω σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο και λαιμό (αποφεύγοντας
την επαφή με τα μάτια) και περιμένετε 10 λεπτά πριν από την αφαίρεση με τόνερ ή ζεστό νερό. Για αν
ολοκληρώσετε τη θεραπεία εφαρμόστε την κρέμα κολλαγόνου της σειράς μας για σύσφιξη του δέρματος.
Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.

Τονωτική Λοσιόν με Χαμομήλι & Αλόη
250ml Κωδικός: 118
Η Τονωτική λοσιόν με Aloe Vera, Χαμομήλι & βιταμίνη Α δεν περιέχει αλκοόλ, καθαρίζει την επιδερμίδα και
της παρέχει άμεση αναζωογόνηση. Η επαναστατική φόρμουλα της, η οποία περιλαμβάνει ένα φυσικό μείγμα
από εκχύλισμα χαμομηλιού, Aloe Vera, Βιταμίνη Α και ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας
,έχει δημιουργηθεί ειδικά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καθαρισμού του προσώπου. Αφήνει το δέρμα με
καθαρή και ματ εμφάνιση. Αυτή η τονωτική λοσιόν διατηρεί τη φυσική ισορροπία του PH του δέρματος
,
βοηθά στη συστολή των πόρων, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και ως εκ τούτου, επιτρέπει την
διείσδυση των ενυδατικών προϊόντων ώστε να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε πρωί και βράδυ μετά τον καθημερινό καθαρισμό της επιδερμίδας. Απλώστε
σε βαμβάκι και ταμπονάρετε το πρόσωπο και το λαιμό με κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια
ενυδατική κρέμα. Συνιστάται, επίσης, για φρεσκάρισμα μετά από peeling ή μάσκα.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

Γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου
250ml
Κωδικός: 119
Ο βαθύς καθαρισμός είναι το κλειδί για υγιή και καλά προσεγμένη επιδερμίδα του προσώπου. Αυτό το
Γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου με βελούδινη και απαλή υφή καθαρίζει την επιδερμίδα και διατηρεί τη
φυσική ισορροπία του pH της. Βασίζεται σε μοναδικά συστατικά που χαλαρώνουν και μαλακώνουν το δέρμα.
Είναι εμπλουτισμένο με αρωματικά έλαια, Aloe Vera, εκχύλισμα κόκκου Σταφυλιού, Βιταμίνες Α + Ε και
ενεργά μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Το γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου συνιστάται ιδιαίτερα για βαθύ
και πλήρη καθαρισμό του δέρματος του προσώπου και την απομάκρυνση του make-up.
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε σε ολόκληρη την περιοχή του προσώπου, τα μάτια και το λαιμό, κάνοντας απαλό
μασάζ και αφαιρέστε χρησιμοποιώντας βρεγμένο βαμβάκι. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού και
αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου, απλώστε ενυδατική κρέμα της My Beauty Vibe. Κατάλληλο για
όλους τους τύπους δέρματος.

Πολυβιταμινούχος Αντιρυτιδικός Ορός
50ml Κωδικός: 126
Πολλοί περιβαλλοντικοί, διατροφικοί και ορμονικοί παράγοντες κάνουν το δέρμα να φαίνεται κουρασμένο και
χωρίς ελαστικότητα. Ο επαναστατικός ορός Multi-Vitamin Serum αναπτύχθηκε λόγω όλων αυτών των
παραγόντων. Καλύπτει το δέρμα του προσώπου με ένα μείγμα από ενυδατικά αγνά συστατικά ομορφιάς, το
οποίο περιέχει ένα πλούσιο σύμπλεγμα βιταμινών που τρέφουν την επιδερμίδα, παρέχοντας ένα συσφικτικό
αποτέλεσμα. Ο ορός Multi-Vitamin Serum περιέχει Βιταμίνη Α για τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος,
την λείανση των ρυτίδων και την δημιουργία μιας λείας υφής, Βιταμίνη Ε, ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό στο
σώμα μας, το οποίο εμποδίζει τη φυσική διαδικασία γήρανσης του δέρματος με την εξουδετέρωση των
ελεύθερων ριζών και τη μείωση της φθοράς από τις ακτίνες του ήλιου και Βιταμίνη C, έναν
κορυφαίο αντιγηραντικό παράγοντα, η οποία προσφέρει στο δέρμα μια υγιή λάμψη και προστατεύει από
δυσχρωμίες του δέρματος . Αυτός ο ορός είναι εμπλουτισμένος με φυτικά εκχυλίσματα, απαραίτητα λιπαρά
οξέα Ωμέγα 3 & 6 και ενεργά μεταλλικά ιχνοστοιχεία της Νεκράς Θάλασσας. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση
από γυναίκες ηλικίας 25 και άνω.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε το πρωί και το βράδυ σε λίγο νωτισμένο και καθαρό δέρμα. Ρίχνετε μερικές
σταγόνες του ορού πάνω στο δέρμα του προσώπου και του λαιμού, και κάνετε μασάζ με απαλές
κυκλικές κινήσεις. Στην συνέχεια εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα.
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Λοσιόν για την Ακμή
30ml Κωδικός: 127
Η Acne Drying Lotion είναι μια φυσική πυκνή λοσιόν, εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς
Θάλασσας, που αναπτύχθηκε ειδικά για την τοπική θεραπεία της ακμής στο πρόσωπο και στο σώμα.
Καταπραΰνει και στεγνώνει την ακμή χωρίς να αφήνει σημάδια στην επιδερμίδα.
Οδηγίες Χρήσης: Το βράδυ πριν από τον ύπνο, ανακινήστε το μπουκάλι καλά και εφαρμόστε τοπικά, ξεπλύνετε
με νερό το πρωί. Μην το χρησιμοποιείτε σε ανοιχτές πληγές.

Συσφικτική Κρέμα Κολλαγόνου SPF20
50ml Κωδικός: 129
Αλλαγές στις ελαστικές ίνες των στρωμάτων του δέρματος, προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μείωσης του .
κολλαγόνου και της ελαστίνης, τα οποία είναι τα υπεύθυνα συστατικά για την ελαστικότητα και την αντοχή του
δέρματος. Η αποδυνάμωση των μυών του προσώπου, οι ορμονικές αλλαγές, η έκθεση στον ήλιο και η γήρανση,
κάνουν το δέρμα να φαίνεται χαλαρό και ρυτιδιασμένο. Αυτή η κρέμα συσφίγγει την επιδερμίδα και παρέχει .
μία ανανεωμένη και σφριγηλή εμφάνιση. Βοηθά στη φυσική διαδικασία δημιουργίας κολλαγόνου περιέχει ,
δείκτη
ηλιακής
προστασίας SPF-20 και περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα αρωματικών λαδιών για να
βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος. Περιέχει τα απαραίτητα Ωμέγα 3 & 6 λιπαρά
οξέα, εκχύλισμα Ροδιού, έλαιο Τριαντάφυλλου, . Ιπποφαές και συστατικά λεύκανσης για ακόμη πιο φυσικό
χρώμα δέρματος. Περιέχει επίσης βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας.
.
Είναι μια εξαιρετική αντιγηραντική κρέμα.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε καθημερινά σε καθαρό δέρμα, κατά προτίμηση μετά την εφαρμογή του ορού. Κάντε
μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Φυσικός Αφρός Καθαρισμού με Αγγούρι & Αλόη
225ml Κωδικός: 131
Ο σχολαστικός καθαρισμός του δέρματος του προσώπου είναι η βασική φροντίδα, για τη διατήρηση υγιούς
δέρματος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένα λεπτό στρώμα από βρωμιά και ιδρώτα συσσωρεύεται στο
δέρμα. Αυτό το στρώμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ικανότητα αναζωογόνησης του δέρματος,
.να φράξει τους πόρους και να μην επιτρέψει δραστικά συστατικά προϊόντων ομορφιάς να διεισδύσουν στο
.δέρμα. Αυτός ο αφρός καθαρισμού έχει μία καινοτόμο υφή, χάρη σε μια τεχνολογική πατέντα που μετατρέπει
το υγρό σαπούνι σε αφρό. Ο αφρός αυτός δεν ξηραίνει το δέρμα και ξεπλένεται εύκολα, αφήνοντας το
πρόσωπό σας καθαρό, φρέσκο, μαλακό και ελαστικό. Το προϊόν είναι εμπλουτισμένο με εκχυλισμα
.Αγγουριού, Aloe Vera, Πράσινου Τσαγιού, χαμομηλιού, ροδιού, καλέντουλας, βρώμης, Λεβάντας
,
, Βιταμίνες Α + Ε και ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς θάλασσας. Κατάλληλο για όλους τους τύπους
δέρματος για καθημερινή χρήση.
Οδηγίες Χρήσης: Ανακινήστε καλά το μπουκάλι, πατήστε την αντλία 3 φορές. Απλώστε τον αφρό σε υγρό
.
πρόσωπο και λαιμό και τέλος σαπουνίστε ξεπλύνετε. Ενυδατώστε με μια ενυδατική κρέμα.

Συσφικτική Κρέμα Ημέρας με Ρόδι SPF15
50ml Κωδικός: 133
Αυτή η κρέμα ροδιού είναι μία μοναδική και αποτελεσματική κρέμα σύσφιξης για το πρόσωπο και
το ντεκολτέ. Βασίζεται στις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C + E + K + A, Ωμέγα 3, 6 και 9 λιπαρά οξέα, έλαιο
τριαντάφυλλου, έλαιο Argan, Aloe Vera, Ιπποφαές, καθαρό έλαιο Ροδιού και σε ενεργά μεταλλικά στοιχεία
. της Νεκράς Θάλασσας. Σε νεαρή ηλικία, το δέρμα παράγει κολλαγόνο και ελαστίνη, τα οποία παρέχουν στο
δέρμα λάμψη
και
σφριγηλότητα. Σε μεγαλύτερη
ηλικία,
οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες και
η
γήρανση προκαλούν την εμφάνιση πανάδων και ρυτίδων. Οι ειδικές ιδιότητες του ελαίου ροδιού βοηθούν
στην καθυστέρηση της γήρανσης του δέρματος, απαλύνουν τις ρυτίδες και δημιουργούν μια
νέα, λεία, βελούδινη όψη στο δέρμα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό πρόσωπο και στο λαιμό, κατά προτίμηση μετά από μια
θεραπεία ορού, κάνοντας μασάζ στο δέρμα μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Αντιρυτιδική και Συσφικτική κρέμα προσώπου SPF-15 για την ανδρική επιδερμίδα
50ml
Κωδικός: 135
Η προστατευτική Αντιρυτιδική Κρέμα SPF-15 είναι μια γρήγορα απορροφήσιμη κρέμα εμπλουτισμένη με
εκχύλισμα Aloe Vera και χαμομήλι, για να καταπραΰνει και να βοηθά στην πρόληψη του ερεθισμού μετά το
ξύρισμα, αντισηπτικό εκχύλισμα τεϊόδεντρου, συν-ένζυμο Q10, Ωμέγα 3, 6, 9, αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α + Ε
+ C και ανόργανα άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα. Βοηθά στην πρόληψη των ρυτίδων και προσφέρει στο δέρμα
προστασία από τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών και την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Η τακτική
χρήση σε καθημερινή βάση, θα παρέχει το δέρμα σας μια ανανεωμένη και απαλή αίσθηση και τη βέλτιστη
προστασία από τα σημάδια της γήρανσης.
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό, κάνετε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. Συνιστάται
για καθημερινή χρήση και οποιαδήποτε στιγμή το δέρμα χρειάζεται επιπλέον ενυδάτωση. Κατάλληλο για όλους
τους τύπους δέρματος.
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Μοναδικό Πήλινγκ Τζελ
50ml Κωδικός:137
Ένα μοναδικό και καινοτόμο τζελ peeling για το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Απομακρύνει μόνο τα
νεκρά κύτταρα του δέρματος, τα οποία εμποδίζουν την αναζωογόνηση του δέρματος. Αυτό το τζελ δεν ερεθίζει
το δέρμα . Η μοναδικότητα του είναι ότι δεν περιέχει κόκκους ξεφλουδίσματος και δεν υπάρχει καμία ανάγκη
για μηχανικό τρίψιμο. Η τακτική χρήση αυτού του προϊόντος θα σας χαρίσει απαλή, λεία και λαμπερή
εμφάνιση μέσα σε λίγα λεπτά. Η δροσερή υφή του τζελ μετατρέπει την θεραπεία φροντίδας του δέρματος σε
ευχαρίστηση. Είναι εμπλουτισμένο με Aloe Vera, Χαμομήλι, προβιταμίνη Β5 και αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε
που προστατεύουν το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε μια μικρή ποσότητα του τζέλ στο δέρμα του λαιμού του προσώπου και του ντεκολτέ.
Κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις 10-12 φορές για να ξεκινήσει η δράση του προϊόντος. Καθώς το ξεφλούδισμα
μετατρέπει το νεκρό δέρμα σε κόκκους σταματήστε το μασάζ, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και φρεσκάρετε με
τόνικ προσώπου. Συνιστάται ενυδάτωση με κρέμα ημέρας ή νύχτας. Το δέρμα παραμένει καθαρό,
αναζωογονημένο, υγιές και λείο.

Μαγική Μάσκα Λάσπης με Μαγνήτη
50ml Κωδικός: 138
Η Magic Mud Mask είναι μια πρωτοποριακή μάσκα προσώπου, επίτευγμα της σύγχρονης κοσμετολογίας όπου
η αφαίρεση της γίνεται με την μαγική πέτρα μαγνήτη. Αναπαράγει το φυσικό κολλαγόνο, συσφίγγει τους
πόρους, καθαρίζει το δέρμα, καταπραΰνει την ερυθρότητα και βοηθά στις ευρυαγγείες. Η Magic Mud
Mask βασίζεται στη φυσική λάσπη της Νεκράς Θάλασσας, εμπλουτισμένη με Σίδηρο, ο οποίος διεγείρει την
κυκλοφορία του αίματος στο δέρμα, έλαιο σταφυλιών, έλαιο αβοκάντο, έλαιο Argan, χαμομήλι, Βούτυρο
Καριτέ, Ιπποφαές και Προβιταμίνη Β5 + Ε. Επιπλέον, η Magic Mud Mask περιέχει ένα κομμάτι από μια
μοναδική μαγική πέτρα, η οποία απορροφά το Σίδηρο, αφήνοντας όλα τα συστατικά της μάσκας πάνω στο
δέρμα με μοναδικά αποτελέσματα. Για όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μετά από το πίλινγκ, απλώστε ένα παχύ στρώμα λάσπης στο
πρόσωπο (αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών). Αφήστε την λάσπη για 5 λεπτά, τυλίξτε την ΠΕΤΡΑ
.
ΜΑΓΝΗΤΗ με ένα χαρτομάντιλο και αφαιρέστε τη λάσπη από το πρόσωπό σας. Φρεσκάρετε με
τόνερ προσώπου και ενυδατική κρέμα.

Καλυπτική αντηλιακή κρέμα SPF-30 - Mineral Skin Perfector
80ml
Κωδικός: 174
Καλυπτική, ενυδατική και αντηλιακή κρέμα SPF 30, η οποία περιέχει φυσικά, χρωστικά συστατικά για την
κάλυψη δυσχρωμιών και των πόρων του δέρματος και για εξομάλυνση των ατελειών. Μη λιπαρή, τρέφει το
δέρμα με υγρασία, εμπλουτισμένη με Aloe Vera για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες, βιταμίνη Ε και ενεργά
μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Παρέχει τέλεια κάλυψη των ατελειών του δέρματος, δίνοντας το φυσική και
ματ όψη. Ένα καινοτόμο προϊόν για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών. Απόχρωση: ανοιχτόχρωμη
Οδηγίες χρήσης: Το πρωί απλώστε ομοιόμορφα σε καθαρό δέρμα. Για να αυξήσετε την κάλυψη εφαρμόστε
ακόμη μια στρώση.

Καλυπτική αντηλιακή κρέμα SPF-30 - Mineral Skin Perfector
80ml Κωδικός: 175
Καλυπτική, ενυδατική και αντηλιακή κρέμα SPF 30, η οποία περιέχει φυσικά, χρωστικά συστατικά για την
κάλυψη δυσχρωμιών και των πόρων του δέρματος και για εξομάλυνση των ατελειών. Μη λιπαρή, τρέφει το
δέρμα με υγρασία, εμπλουτισμένη με Aloe Vera για τις καταπραϋντικές της ιδιότητες, βιταμίνη Ε και ενεργά
μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Παρέχει τέλεια κάλυψη των ατελειών του δέρματος, δίνοντας το φυσική και
ματ όψη. Ένα καινοτόμο προϊόν για γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών. Απόχρωση: μέτρια
Οδηγίες χρήσης: Το πρωί απλώστε ομοιόμορφα σε καθαρό δέρμα. Για να αυξήσετε την κάλυψη εφαρμόστε
ακόμη μια στρώση.

Πολυ-βιταμινούχες αμπούλες προσώπου
40 αμπούλες x 30gr
Κωδικός: 176
Μια μοναδική και καινοτόμος φόρμουλα που περιλαμβάνει ενεργά συστατικά για μέγιστη αποτελεσματικότητα,
λείανση του δέρματος και παραγωγή κολλαγόνου. Μια καθημερινή εντατική θεραπεία αντιγήρανσης, για ώριμο
δέρμα, που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της γήρανσης και επαναφέρει τη φυσική λάμψη, την
ενυδάτωση και την ελαστικότητα στο δέρμα. Οι κάψουλες περιέχουν υαλουρονικό οξύ,
κολλαγόνο και εκχύλισμα τριαντάφυλλου, για στοχευμένη θεραπεία των ρυτίδων, βιταμίνη C, αιθέριο έλαιο
από κουκούτσια σταφυλιού, εκχύλισμα νυχτολούλουδου και εκχύλισμα καλέντουλας τα οποία είναι γνωστά
για τις αντί-οξειδωτικές τους ιδιότητες, και ενεργά ανόργανα άλατα από τη Νεκρά Θάλασσα. Οι κάψουλες
δρουν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το πρωί, θα αισθανθείτε το δέρμα σας αναζωογονημένο,
ανανεωμένο και απαλό με μια σφριγηλή και λαμπερή υφή. Για κανονικό δέρμα χρησιμοποιήστε 2-3 φορές την
εβδομάδα. Για ξηρό δέρμα χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καθημερινή βάση, πριν από την κρέμα
Οδηγίες χρήσης: Χρησιμοποιήστε μία κάψουλα πριν από τον ύπνο. Κόψτε την άκρη της κάψουλας, και
εφαρμόστε το περιεχόμενο της, σε καθαρό δέρμα, με ελαφρύ μασάζ στην υπό θεραπεία περιοχή.
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Εντατική Κρέμα Νύχτας με Κολλαγόνο
50ml Κωδικός: 1080
Αλλαγές στις ελαστικές ίνες στα εσωτερικά στρώματα του δέρματος προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μείωσης
του κολλαγόνου και της ελαστίνης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ελαστικότητα και την αντοχή του
δέρματος. Η εξασθένηση των μυών του προσώπου, οι ορμονικές αλλαγές, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και η
γήρανση κάνουν το δέρμα να φαίνεται χαλαρό και ρυτιδιασμένο. Η εντατική κρέμα νύχτας με κολλαγόνο είναι
μια πλούσια, βελούδινη κρέμα που δημιουργήθηκε με μια πρωτοποριακή τεχνολογία.
Είναι το απόλυτο προϊόν αντι-γήρανσης για τη φροντίδα του δέρματος του προσώπου . Η κρέμα είναι
εμπλουτισμένη με κολλαγόνο και ελαστίνη, αντιοξειδωτικές βιταμίνες Ε + Β5, έλαιο καλέντουλας, Aloe
Vera, έλαιο αβοκάντο και μέταλλα από τη Νεκρά Θάλασσα. Τρέφει και συσφίγγει την επιδερμίδα,
.απαλύνοντας τις ρυτίδες κούρασης και άγχους που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το
αποτέλεσμα είναι ένα αναζωογονημένο, λείο και απαλό δέρμα του προσώπου, με μια υγιή φυσική λάμψη.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε το βράδυ πριν τον ύπνο, σε καθαρό δέρμα, κατά προτίμηση μετά την εφαρμογή
του ορού. Κάνετε απαλό μασάζ με περιστροφικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Κρέμα Νυκτός με Ρόδι
50ml Κωδικός: 1081
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κρέμα, το ιδανικό συμπλήρωμα για την κρέμα ημέρας σας, η οποία.
βοηθά στην αναζωογόνηση του δέρματος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η νύχτα είναι η καταλληλότερη
χρονική στιγμή για την ελαχιστοποίηση των ζημιών του δέρματος που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Η συσφικτική κρέμα νυκτός με ρόδι αναπτύχθηκε με την πιο προηγμένη τεχνολογία αντιγήρανσης και βοηθά στην αποκατάσταση των σημαδιών γήρανσης όπως οι ρυτίδες, η φθορά από τον ήλιο,
το χαλαρό δέρμα και οι διευρυμένοι πόροι.
Είναι εμπλουτισμένη με αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, ένα συμπυκνωμένο συνδυασμό εκχυλίσματος ροδιού,
.κολλαγόνου, ελαίου καλέντουλας,ελαίου αβοκάντο, εκχύλισματος χαμομηλιού, Aloe Vera και ανόργανων
.
αλάτων από τη Νεκρά Θάλασσα. Το πρωί, το δέρμα «ξυπνά» με νέα ποιότητα, κορεσμένο με τροφή και
.
υγρασία, χαλαρό και με βελούδινη υφή. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε το βράδυ πριν τον ύπνο, σε καθαρό δέρμα, κατά προτίμηση μετά την
εφαρμογή του ορού. Κάνετε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Πήλινγκ Προσώπου χωρίς Σαπούνι με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
250ml Κωδικός: 1209
Ο συστηματικός καθαρισμός της επιδερμίδας του προσώπου είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κρατήσετε
υγιές. Οι καθημερινά συσσωρευμένες λεπτές στρώσεις από λιπαρότητα, βρωμιά, ιδρώτα και ηλιακή
ακτινοβολία αποδυναμώνουν την ικανότητα του δέρματος να λειτουργεί ομαλά, εμποδίζουν τη δράση των
ενεργών συστατικών των προϊόντων φροντίδας και φράσσουν τους πόρους. Αυτό είναι ένα απαλό Πήλινγκ
Προσώπου χωρίς Σαπούνι με λάσπη Νεκράς Θάλασσας, φτιαγμένο ειδικά για καθημερινό καθαρισμό. Η
καινοτόμος φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με λάσπη της Νεκράς Θάλασσας , η οποία είναι γνωστή για τις
πολλές της ιδιότητες. Είναι επίσης εμπλουτισμένη με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, Aloe Vera και
Χαμομηλιού. Οι κόκκοι απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που κάνουν το δέρμα να φαίνεται
άτονο, καθώς και τα υπολείμματα μακιγιάζ, τη λιπαρότητα και τη βρωμιά. Μετά τον καθαρισμό με αυτό το
peeling, κάθε προϊόν φροντίδας μπορεί να διεισδύσει καλύτερα στο δέρμα και να είναι καλύτερη βάση
. make-up. Είναι κατάλληλο για νεανικό δέρμα και για τους άνδρες ως προετοιμασία πριν το ξύρισμα.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού σε υγρό πρόσωπο, κάντε μασάζ και ξεπλύνετε
καλά. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε κανονική ως μικτή επιδερμίδα.

Make-up Remover Διπλής Φάσης
250ml Κωδικός: 1222
Μια φόρμουλα διπλής φάσης που αφαιρεί όλους τους τύπους μακιγιάζ, συμπεριλαμβανομένου και
του αδιάβροχου μακιγιάζ και του κραγιόν. Η πάνω φάση του Make-up Remover περιέχει βιταμίνες Ε + Β5 ,
και λεπτές ίνες σιλικόνης που διαλύονται και εξατμίζονται αμέσως μετά τη χρήση αφαιρώντας όλους τους
τύπους make up. Η κάτω φάση έχει βάση το νερό εμπλουτισμένο με απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία από τη
Νεκρά Θάλασσα και ενυδατικά και καταπραϋντικά συστατικά, όπως χαμομήλι και φουντούκι για να
συμπληρώσουν τον καθαρισμό και να καταπραΰνουν το δέρμα. Όταν αναμιγνύονται, τα δύο μέρη
ενώνονται σε μια ιδιαίτερα αποδοτική φόρμουλα αφαίρεσης make up.
Οδηγίες Xρήσης: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση, καθαρίζετε κάθε μάτι χωριστά με υγρό πανάκι
και αφαιρείτε απαλά. Για τα χείλη καθαρίστε με ένα καθαρό υγρό πανάκι και ξεπλύνετε με δροσερό νερό.
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ΣΩΜΑ ΚΑΙ SPA
Πολυβιταμινούχα Κρέμα για Ξηρά & Ταλαιπωρημένα Πόδια
100ml Κωδικός: 200
Μια επαγγελματική κρέμα που παρέχει προστασία και ενυδάτωση σε ξηρό και τραχύ δέρμα. Η Multivitamin
anti crack foot cream είναι εμπλουτισμένη σε υψηλό ποσοστό με εκχύλισμα τσαγιού, το οποίο είναι γνωστό
για την αποτελεσματικότητά του κατά της φαγούρας, του ερεθισμού και των μυκήτων στα πόδια και τα νύχια.
Περιέχει ελαιόλαδο το οποίο βοηθάει στην απαλότητα του δέρματος και καταπολεμά την ξηρότητα
και τις πληγές από το
σκασμένο
δέρμα, εκχύλισμα Aloe
Vera
το οποίο χαλαρώνει
τα πρησμένα
πόδια, αναζωογονεί και αποτρέπει την δυσοσμία και τέλος βούτυρο Καρίτε για θρέψη. Επιπλέον, η κρέμα
είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και Ε, καθώς και ενεργά ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς
Θάλασσας που βοηθάνε στην αφαίρεση των νεκρών κυττάρων του δέρματος. Αυτό είναι ένα προϊόν που
πρέπει να έχει όποιος φοράει για πολλές ώρες κλειστά παπούτσια ή στέκεται συνεχώς, όποιος εκτίθεται στον
ήλιο , το χλώριο, τη ζέστη ή την υγρασία σε καθημερινή βάση.
Οδηγίες Χρήσης: Μετά το ντους, κάντε μασάζ με την κρέμα σε καθαρά πόδια, ειδικά πριν πάτε για ύπνο.

Σαπούνι με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
125gr Κωδικός: 224
Το σαπούνι Mineral Mud έχει μια υψηλή συγκέντρωση σε ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς
Θάλασσας και σε βιταμίνες. Είναι επίσης εμπλουτισμένο με ελαιόλαδο, Aloe Vera, Χαμομήλι και μαγνήσιο, τα
οποία είναι γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες για τα οστά και τους μύες. Αυτό το σαπούνι καθαρίζει σε
βάθος τους πόρους του δέρματος και αφήνει το δέρμα απαλό και λείο. Η καθημερινή χρήση του σαπουνιού,
θα βοηθήσει στην πρόληψη της ακμής, στην σμηγματόρροια, στην υπερβολική εφίδρωση, στον έρπη, στους
μύκητες του δέρματος, στην ψωρίαση και στον κνησμό. Είναι κατάλληλο για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Οδηγίες Χρήσης: Κάντε σαπουνάδα στο πρόσωπο και στο σώμα για 1-2 λεπτά και στην συνέχεια ξεπλύνετε.

Αντικυτταριτιδικό Σαπούνι
125gr Κωδικός: 226
Η κυτταρίτιδα δημιουργείται όταν κύτταρα λίπους συσσωρεύονται κάτω από το δέρμα και επηρεάζουν την
εμφάνιση των γλουτών και των μηρών. Αυτό το καινοτόμο επαγγελματικό θεραπευτικό σαπούνι αναπτύχθηκε .
ειδικά για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κυτταρίτιδας και βοηθάει στην πρόληψη των ραγάδων που
προκύπτουν από τη διαδικασία απώλειας βάρους. Το σαπούνι περιέχει ένα μείγμα από αρωματικά φυτικά .
εκχυλίσματα όπως πατσουλί, αγγελική, δεντρολίβανο, λοβιώδη, κανέλα, καρότο και λεμόνι τα οποία
,
επιταχύνουν την αποβολή των νεκρών κυττάρων λίπους. Τρίβοντας το σαπούνι στο δέρμα, ένας συνδυασμός .
ελαίων και ανόργανων συστατικών της Νεκράς Θάλασσας απελευθερώνεται, με αποτέλεσμα μια ευχάριστη
αίσθηση αυξημένης ροής του αίματος και βελτίωση της όψης του δέρματος.
Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε σε όλο το σώμα, ειδικά σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται κυτταρίτιδα: τους
γοφούς, τους γλουτούς και το στομάχι.

Σαπούνι Πήλινγκ
125gr Κωδικός:227
Το σαπούνι Mineral Peeling αναπτύχθηκε ειδικά για τον επιμελή καθαρισμό των πόρων του δέρματος και
την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος. Είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α, Β, C, και
Ε, ιχνοστοιχεία
και
μέταλλα
της Νεκράς
Θάλασσας και λάδι
πατσουλί, το
οποίο
είναι
γνωστό για τις ανακουφιστικές και αναζωογονητικές του ιδιότητες. Το σαπούνι περιέχει επίσης Aloe Vera για
ανακούφιση, Ελαιόλαδο για ενυδάτωση και εκχύλισμα λεμονιού για λεύκανση του δέρματος. Αφαιρεί βρωμιά
και υπολείμματα μακιγιάζ, επιβραδύνει την ανάπτυξη των μαύρων στιγμάτων, και εξομαλύνει απαλά την
επιδερμίδα χωρίς να καταστρέφει την εξωτερική υφή της. Η καθημερινή χρήση του Mineral Peeling
Soap είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη ως αντιγηραντική θεραπεία για το πρόσωπο και το σώμα.
Οδηγίες Χρήσης: Κάντε σαπουνάδα με κυκλικές κινήσεις στο πρόσωπο και στο σώμα. Για να ολοκληρωθεί
η θεραπεία, χρησιμοποιήστε μία από τις ενυδατικές κρέμες σώματος ή προσώπου της σειράς μας.

Φυσικό Σαπούνι με Ιπποφαές
125gr Κωδικός:228
Το Ιπποφαές είναι ένα φυτό που προέρχεται από τη Ρωσία. Το έλαιο που εξάγεται από τους καρπούς του,
θεωρείται ανώτερο
έλαιο με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Το σαπούνι είναι
μοναδικό, φυσικό, ήπιο και
εφαρμόζεται στο σώμα και στο πρόσωπο. Βασίζεται σε μια υψηλή συγκέντρωση του ελαίου ιπποφαούς σε
συνδυασμό με Aloe Vera, το έλαιο τσαγιού, αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, C, Ε και Κ, απαραίτητα λιπαρά
οξέα και ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Το σαπούνι έχει αξιοσημείωτες ικανότητες να
εισχωρεί βαθιά στους πόρους του δέρματος και να καθαρίζει σε βάθος. Βάσει αυτών βοηθά στην πρόληψη ,
των προβλημάτων του δέρματος όπως: ακμή, κονδυλώματα, σμηγματόρροια και ψωρίαση.
Οδηγίες Χρήσης: Για τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό σαπουνίστε όλο το σώμα σας και κάντε μασάζ. Αφήστε το
για ένα λεπτό, ώστε το σαπούνι να μπορεί να απορροφηθεί καλύτερα από το δέρμα.
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Αντιγηραντικό Λάδι Σώματος – Passion
150ml Κωδικός: 238
Αυτό το Αρωματικό Λάδι Σώματος είναι εμπλουτισμένο με φυτικά εκχυλίσματα και ιχνοστοιχεία και μέταλλα
της Νεκράς Θάλασσας. Το περιποιητικό Αρωματικό Λάδι Σώματος απορροφάται γρήγορα, είναι μη
λιπαρό, και αφήνει το δέρμα σας μαλακό και ήρεμο. Η καθημερινή χρήση θα εγγυηθεί ένα ενυδατωμένο,
.μαλακό, απαλό και σφριγηλό δέρμα. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση κατά την δίαιτα και κατά τη
διάρκεια των περιόδων αύξησης του σωματικού βάρους για να βοηθήσει στην πρόληψη των ραγάδων.
Οδηγίες Χρήσης: Μετά το μπάνιο, κάντε μασάζ στο δέρμα με το λάδι, ειδικά στην περιοχή του ντεκολτέ, καθώς
και σε ξηρές περιοχές.

Αρωματικό Body Butter-Βανίλια
350ml Κωδικός: 242
Το Αρωματικό Body Butter -Βανίλια διαθέτει μια μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική σύσταση που έχει
δημιουργηθεί για την ανανέωση της ζωτικότητας του δέρματος, δίνοντας έμφαση στον βέλτιστο συνδυασμό
θεραπευτικών βοτάνων, φυτικών εκχυλισμάτων, αντιοξειδωτικών βιταμινών C και Ε καθώς και ιχνοστοιχείων
και μετάλλων της Νεκράς Θάλασσας. Είναι εμπλουτισμένο με βούτυρο Καριτέ, Ωμέγα 3 και 6 λιπαρά οξέα,
Ιπποφαές, έλαιο Νυχτολούλουδου, εκχύλισμα Aloe Vera και πράσινο τσάι. Πρόκειται για ένα
συμπυκνωμένο προϊόν που παρέχει στο δέρμα σας πλήρη θρέψη, συσφίγγει και βελτιώνει την υφή του και
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία της ξηροδερμίας. Το Αρωματικό Body Butter Βανίλια συνιστάται επίσης στις δίαιτες ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεδομένου ότι τα συστατικά του
βοηθούν στην πρόληψη των ραγάδων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη περιποίηση της περιοχής
ντεκολτέ.
Οδηγίες Χρήσης: μετά το μπάνιο, απλώστε το body butter μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Αρωματικό Αντιγηραντικό Πήλινγκ Σώματος – Βανίλια
350ml Κωδικός: 251
Το Αρωματικό Αντιγηραντικό Peeling Σώματος Βανίλια είναι εμπλουτισμένο με λάδι Καρύδας, Σησαμέλαιο, λάδι
Αβοκάντο, Αμυγδαλέλαιο, κουκούτσια Σταφυλιών, Ελαιόλαδο, Jojoba, βιταμίνη Ε και ιχνοστοιχεία και
μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Είναι ο τέλειος συνδυασμός πλούσιων αρωματικών ελαίων και μικροσκοπικών
κόκκων άλατος από τη Νεκρά Θάλασσα που ωφελούν το δέρμα σας με 3 δράσεις: Απομακρύνουν απαλά τα
νεκρά κύτταρα του δέρματος το τρέφουν και βοηθούν στην επιβράδυνση της φυσικής διαδικασίας της
γήρανσης. Το peeling ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και αναζωογονεί την επιδερμίδα, αφήνοντάς την
λεία και ανανεωμένη. Είναι ό,τι πιο κατάλληλο για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας ή πριν από το μαύρισμα και τη
σάουνα.
Οδηγίες Χρήσης: Σε υγρό και καθαρό δέρμα, κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις, ιδιαίτερα στις ξηρές περιοχές
όπως οι αγκώνες, τα γόνατα, οι φτέρνες, οι περιοχές με τάση για κυτταρίτιδα, οι μηροί, το στομάχι και οι
γλουτοί. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό. Χρησιμοποιείστε το μια ή δυο φορές την εβδομάδα.

Peeling Ποδιών
200ml Κωδικός: 287
Το peeling ποδιών είναι η τέλεια 3 σε 1 λύση για την περιποίηση και την αναζωογόνηση του δέρματος και στα
πόδια και τα χέρια. Η κρέμα παρέχει την απόλυτη τριπλή θεραπεία: μαλακώνει και αφαιρεί τα αφυδατωμένα
νεκρά κύτταρα του δέρματος, κάνει απολέπιση και σχολαστικό καθαρισμό και παρέχει μέγιστη θρέψη τροφή.
Είναι εμπλουτισμένη με εκχύλισμα λεβάντας, εκχύλισμα τεϊόδεντρου, εκχύλισμα Aloe Vera, βούτυρο καριτε
και Ελαιόλαδο για ενυδάτωση και ανακούφιση, Ιπποφαές, εκχύλισμα μέντας για αναζωογόνηση, κόκκους
βερίκοκου, Βιταμίνες Α + Ε και ενεργά μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Ο πλούσιος συνδυασμός συστατικών
βελτιώνει την υφή του δέρματος και δημιουργεί μια αίσθηση χαλάρωσης. Είναι ιδανικό για αφυδατωμένο
δέρμα στα γόνατα και τους αγκώνες και για την αναζωογόνηση του δέρματος των ποδιών και των χεριών.
Οδηγίες Χρήσης: Κάνετε μασάζ στα πόδια, τα γόνατα, τα χέρια και τους αγκώνες για περίπου δύο λεπτά μετά το
πλύσιμο και ξεπλύνετε καλά. Συνιστώμενη χρήση - εφαρμόστε τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα.

Σαπούνι με 26 μεταλλικα στοιχεία
125gr Κωδικός: 289
Αυτό το σαπούνι με 26 μεταλλικα στοιχεία είναι ένα υψηλής ποιότητας, φυσικό θεραπευτικό σαπούνι, το
οποίο παρέχει στο πρόσωπο και στο δέρμα του σώματος έναν βαθύ καθαρισμό. Το σαπούνι 26
Minerals βασίζεται σε μια υψηλή συγκέντρωση βιταμινών και ιχνοστοιχείων και μετάλλων της Νεκράς
Θάλασσας σε συνδυασμό με γλυκερίνη, Ελαιόλαδο, Aloe Vera και Χαμομήλι. Εξουδετερώνει τις επιπτώσεις
του σκληρού νερού και αφήνει το δέρμα απαλό, ελαστικό και με μια υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας. Το σαπούνι
αυτό συνιστάται ιδιαίτερα για το ευαίσθητο δέρμα και ως θεραπεία για την ανακούφιση των ασθενών
με ψωρίαση.
Οδηγίες Χρήσης: Κάντε σαπουνάδα και απλώστε στο πρόσωπο και στο σώμα. Αφήστε το για ένα λεπτό, και στη
συνέχεια ξεπλύνετε και εφαρμόστε μία κρέμα σώματος ή προσώπου από την σειρά μας.
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Ενυδατικό Αφρόλουτρο με Ρόδι
780ml Κωδικός: 295
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η ηλιακή ακτινοβολία προκαλούν αφυδάτωση του δέρματος, η οποία είναι ,
εξαιρετικά επιβλαβής για το δέρμα. Αυτό το αφρόλουτρο δημιουργήθηκε ειδικά για την αποφυγή και την
αντιμετώπιση αυτών των επιβλαβών επιδράσεων. Είναι εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία και μέταλλα από τη
Νεκρά Θάλασσα και έχει υψηλή συγκέντρωση σε εκχύλισμα Ροδιού για να τρέφει το δέρμα και να του
προσφέρει ανακούφιση. Περιέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές βιταμίνες C, E, K & Β5, Ωμέγα 3, 6 και 9 λιπαρά
,
οξέα, Βούτυρο Καριτέ και μία σύνθεση αρωματικών ελαίων για την αύξηση της χαλάρωσης ενώ κάνετε
μπάνιο. Αυτό το Αφρόλουτρο έχει μια μοναδική σύνθεση για λεπτομερή καθαρισμό του δέρματος, για
απαλότητα και φρεσκάδα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους δέρματος.
Οδηγίες χρήσης: ρίξτε μια γενναιόδωρη ποσότητα στο χέρι σας ή σε ένα σφουγγάρι κάντε αφρό με κίνηση
,
μασάζ σε βρεγμένο δέρμα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, μετά το μπάνιο εφαρμόστε
μια κρέμα σώματος της σειράς μας. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια.

Extra Rich Κρέμα με Αβοκάντο
100ml
Κωδικός: 1217
Η Extra Rich κρέμα με αβοκάντο είναι μια άμεσα απορροφητική κρέμα με μια φυσική αντιγηραντική
δράση που παρέχει
στο
δέρμα
σας μια πλήρη
διατροφή. Είναι
εμπλουτισμένη
με βιταμίνες
Α + C, ενεργά μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας, μαζί με φυσικό λάδι αβοκάντο σε συνδυασμό
με χαλαρωτικό εκχύλισμα Aloe Vera. Η κρέμα είναι η πλέον κατάλληλη για περιοχές με πολύ ξηρό δέρμα,
όπως τα πόδια, τις παλάμες, τους αγκώνες, τους μηρούς και το πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η χρήση της κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δίαιτας ή bodybuilding, αφού βοηθά στην πρόληψη των ραγάδων
.
που προκαλούνται από απότομη πρόσληψη ή απώλεια βάρους.
Οδηγίες Xρήσης: Απλώστε καθημερινά σε καθαρό δέρμα και κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
. Συνιστάται για εξωτερική χρήση σε αφυδατωμένες περιοχές.

Αντιγηραντική Κρέμα Σύσφιξης με Ρόδι
100ml Κωδικός: 1218
Η Κρέμα Σύσφιξης με Ρόδι περιέχει μια πρωτοποριακή φόρμουλα που διατηρεί τη σφριγηλότητα της
επιδερμίδας σας και βοηθά στη σύσφιξη του δέρματος, στην πρόληψη της κυτταρίτιδας και των
ραγάδων, βελτιώνει την υφή του δέρματος και του παρέχει τη βέλτιστη ενυδάτωση. Είναι εμπλουτισμένη
με υψηλή συγκέντρωση αγνού εκχυλίσματος ροδιού, βιταμίνες C, E, K και B5, Ωμέγα 3, 6 και 9 λιπαρά
οξέα, ροδέλαιο, έλαιο Argan, πράσινο τσάι, ελαιόλαδο, μελί και ενεργά μεταλλικά στοιχειά της
Νεκράς Θάλασσας. Το ειδικό μείγμα πλούσιων συστατικών κάνει την Κρέμα Σύσφιξης με Ρόδι μια σημαντική
. πηγή ενυδάτωσης για το δέρμα σας, ειδικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και κατά τη δίαιτα.
Η τακτική χρήση σε καθημερινή βάση θα εξασφαλίσει μια απαλή, βελούδινη, λεία επιδερμίδα με ένα
.
αισθησιακό άρωμα.
Οδηγίες Xρήσης: Απλώστε καθημερινά σε καθαρό δέρμα και κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
. Συνιστάται για χρήση σε ξηρές περιοχές.

Εντατική Κρέμα Σώματος με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
200ml Κωδικός: 2005
Αυτή η ισχυρή πλούσια κρέμα σώματος είναι εμπλουτισμένη με ιχνοστοιχεία και μέταλλα της λάσπης από τη
Νεκρά Θάλασσα, φυτικά εκχυλίσματα, απαραίτητα και επουλωτικά αιθέρια έλαια όπως Aloe Vera,
ελαιόλαδο, βούτυρο Καριτέ, έλαιο Argan, ιπποφαές, εκχύλισμα τσαγιού, καλέντουλα, λεβάντα, λάδι καρύδας
και PRO-Βιταμίνη Β5 + Ε , και μαύρη λάσπη εμπλουτισμένη σε μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, σίδηρο που
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Επίσης περιέχει φίλτρα UV.
Η Λάσπη της Νεκράς Θάλασσας έχει αποδειχθεί ότι έχει την ικανότητα να ανακουφίζει τον ερεθισμό, την
ξηρότητα, την ερυθρότητα. Ένα προϊόν απαραίτητο σε κάθε σπίτι για γυναίκες και για άνδρες.
Οδηγίες Χρήσης : Κάθε μέρα, μετά το λούσιμο, απλώστε μια γενναιόδωρη ποσότητα κρέμας ειδικά στην
περιοχή των αγκώνων, στους μηρούς και στο στήθος .
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Κρέμα κατά της Κυτταρίτιδας
250ml Κωδικός: 2021
Αυτή η κρέμα κατά της κυτταρίτιδας περιέχει υψηλή συγκέντρωση ενεργών φυτικών
εκχυλισμάτων,
.αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, καφεΐνη - γνωστή για τις μοναδικές της ιδιότητες στη μείωση της κυτταρίτιδας
και εκχύλισμα αγριοκαστανιάς - ένα
ενεργό συστατικό
καλλυντικών
προϊόντων το οποίο συμβάλλει
στη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Η κρέμα μαλακώνει το δέρμα και βελτιώνει την υφή του. Είναι
εμπλουτισμένη με ανόργανα άλατα της Νεκράς Θάλασσας, έλαιο αβοκάντο, που διαπερνά και αναζωογονεί τα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος, εκχύλισμα χαμομηλιού και Αλόη που ενυδατώνουν και καταπραΰνουν το
δέρμα, βούτυρο
κακάου και έλαιο
νυχτολούλουδου που αναζωογονούν το δέρμα και εντείνουν την
αποτελεσματικότητα των συστατικών της κρέμας.
Οδηγίες Χρήσης: Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστούμε την χρήση ενός απολεπιστικού σφουγγαριού Loofah
κατά τη διάρκεια του μπάνιου. Καθημερινά, μετά το μπάνιο, τρίψτε την κρέμα κυτταρίτιδας σε περιοχές όπως οι
μηροί, το στομάχι και οι γλουτοί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε επίσης ένα peeling σώματος τουλάχιστον μία
φορά την εβδομάδα.

Εντατική Κρέμα Ποδιών με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
200ml Κωδικός: 2022
Μια ισχυρή και ιδιαίτερα πλούσια κρέμα ποδιών, εμπλουτισμένη με λάσπη Νεκράς Θάλασσας και 26 βασικά
μέταλλα, φυτικά εκχυλίσματα και φαρμακευτικά έλαια όπως εκχύλισμα aloe vera, ελαιόλαδο, βούτυρο
,καριτέ, έλαιο Argan, έλαιο Ιπποφαους, έλαιο τσαγιού, εκχύλισμα λεβάντας, καλέντουλα, λάδι καρύδας
,και προ - βιταμίνη Β5 + Ε. Η μαύρη λάσπη είναι εμπλουτισμένη με μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο,
σίδηρο, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Τα συστατικά της έχει
αποδειχθεί ότι έχουν την ικανότητα να ανακουφίζουν τον ερεθισμό, την ξηρότητα, την ερυθρότητα και τα
σκασίματα. Με την τακτική χρήση, τα αποτελέσματα θα είναι γρήγορα εμφανή και θα αντικατοπτρίζονται
σε ένα ελαστικό, απαλό και βελούδινο δέρμα. Ένα προϊόν που πρέπει να έχει κάθε σπίτι.
Οδηγίες Χρήσης: Πριν να φορέσετε παπούτσια και πριν τον ύπνο, κάνετε μασάζ στα πόδια σας μέχρι
να απορροφηθεί. Συνιστάται ιδιαίτερα για τα πόδια διαβητικών.

Εντατική Κρέμα Χεριών με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
200ml Κωδικός: 2052
Μια ισχυρή και ιδιαίτερα πλούσια κρέμα χεριών και νυχιών, εμπλουτισμένη με λάσπη Νεκράς Θάλασσας
και 26 βασικά μέταλλα,φυτικά εκχυλίσματα και φαρμακευτικά έλαια όπως εκχύλισμα aloe vera, ελαιόλαδο,
βούτυρο καριτέ, έλαιο Argan, έλαιο Ιπποφαους, έλαιο τσαγιού, εκχύλισμα ελαίου λεβάντας, καλέντουλα, λάδι
καρύδας, και προ – βιταμίνη Β5 + Ε. Η μαύρη λάσπη είναι εμπλουτισμένη με μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο,
σίδηρο, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υγιούς δέρματος. Τα συστατικά της έχουν αποδειχθεί
ότι έχουν την ικανότητα να ανακουφίζουν τον ερεθισμό, την ξηρότητα, την ερυθρότητα και τα σκασίματα. Με
την τακτική χρήση, τα αποτελέσματα θα είναι γρήγορα εμφανή και θα αντικατοπτρίζονται σε ένα ελαστικό,
απαλό και βελούδινο δέρμα. Ένα προϊόν που πρέπει να έχει κάθε νοικοκυριό, για άνδρες και γυναίκες.
Οδηγίες Χρήσης: Κάντε μασάζ στα χέρια και τα νύχια σας αρκετές φορές την ημέρα, για όσο απαιτείται, και
ειδικά μετά το πλύσιμο των χεριών. Περιέχει φίλτρα UV.

Αφρόλουτρο για την Ευαίσθητη περιοχή
250ml Κωδικός: 2204
Ο πιο σημαντικός κανόνας για τη διατήρηση της γυναικείας υγιεινής είναι τα τακτικά ντους και η
καθαριότητα της ευαίσθητης περιοχής. Τα βακτήρια και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο του pΗ μπορεί να
προκαλέσουν κνησμό και αίσθημα καύσου, καθώς και δυσάρεστη οσμή. Το μοναδικό Αφρόλουτρο για την
Ευαίσθητη περιοχή με pΗ 4,5 μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του pH του ευαίσθητης
περιοχής, αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας με μια ευχάριστη μυρωδιά καθ' όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Το προϊόν περιέχει ένα μοναδικό συστατικό που ονομάζεται PACS, που εξάγεται από
κόκκινα Cranberries, το οποίο συμβάλλει στην προστασία της ευαίσθητης περιοχής και αποτρέπει τα
βακτηρίδια από το να προσκολλώνται στον ιστό του σώματος. Το εκχύλισμα Cranberry περιέχει μεγάλη
ποσότητα πολυφαινολών, οι οποίες είναι 2 φορές πιο αποτελεσματικές από τη βιταμίνη C και 5 φορές πιο
αποτελεσματικές από τη βιταμίνη Ε ως αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Το Cranberry
θεωρείται το φυσικό αντιβιοτικό που βοηθά στη θεραπεία και την πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού
συστήματος. Επιπλέον, το Αφρόλουτρο για την Ευαίσθητη περιοχή είναι εμπλουτισμένο με ένα καθαρό
εκχύλισμα μελιού και γλυκερίνης για την αύξηση της ενυδάτωσης, της απαλότητας και για την πρόληψη της
ξηρότητας, καθώς και με εκχύλισμα Aloe Vera για να καταπραΰνει το δέρμα και να προλαμβάνει τον
ερεθισμό. Το προϊόν συνιστάται για καθημερινή χρήση, ειδικά κατά τη διάρκεια του κύκλου, μετά τον τοκετό,
καθώς και σε περιπτώσεις ερεθισμού ή μυκητιασικές μολύνσεις. Δεν περιέχει Parabens.
Οδηγίες Χρήσης: Βάλτε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού στο χέρι σας, καθαρίστε την ευαίσθητη περιοχή απαλά
και ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
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Τζελ με Aloe Vera
100ml Κωδικός: 2221
Το Aloe Vera Gel είναι ένα φυσικό καθαριστικό και απολυμαντικό τζελ που παράγεται από το φυτό Aloe Vera.
Είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε και μέταλλα από τη Νεκρά Θάλασσα. Χάρη στην δροσιστική και ενυδατική
δράση του, το Aloe Vera Gel είναι η τέλεια θεραπεία ανακούφισης για τον κνησμό, τα εγκαύματα,
τα τσιμπήματα εντόμων, τις γρατσουνιές και την ερυθρότητα. Συνιστάται ιδιαίτερα για πάσχοντες από
ψωρίαση. Επιπλέον, συνιστάται για ανακούφιση του δέρματος μετά από την αποτρίχωση προσώπου και
σώματος και για την πρόληψη εξανθημάτων και ερυθρότητας από την πάνα στα μωρά. Είναι ένα προϊόν που
πρέπει να υπάρχει σε κάθε νοικοκυριό!
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε μια μικρή ποσότητα στη ερεθισμένη περιοχή.

ΥΓΕΙΑ
Πολυτελή Άλατα Μπάνιου – Πράσινο
500gr Κωδικός: 262
Η Νεκρά Θάλασσα περιέχει εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε άλατα, 10 φορές υψηλότερη από ό,τι άλλες
θάλασσες. Το άλας της Νεκράς Θάλασσας είναι μοναδικό σε χημική σύνθεση και περιλαμβάνει πάνω από 20
διαφορετικούς τύπους ορυκτών, όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, ιώδιο και άλλα.
Αυτό το Άλας Μπάνιου Πολυτελείας είναι 100% φυσικό και συνιστάται για τη θεραπεία των ρευματικών
πόνων και των δερματικών προβλημάτων. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία των
πρησμένων πόδιων, της ονυχοκρύπτωσης, των ονυχομυκητιάσεων και των αιμορροΐδων. Παρέχει
ανακούφιση στους πονεμένους μύες και μια υπέροχη αίσθηση αναζωογόνησης.
Οδηγίες Χρήσης: Διαλύστε ένα φλιτζάνι άλατα μπάνιου σε μπανιέρα με ζεστό νερό, μείνετε μέσα για 15 λεπτά,
πλυθείτε με σαπούνι και χλιαρό νερό. Θεραπεία για τα πόδια: διαλύστε 1/2 φλιτζάνι άλατα μπάνιου και
βυθίστε τα πόδια για 10 λεπτά, στεγνώστε τα καλά και απλώστε την κρέμα ποδιών.
Κατάλληλο επίσης για χρήση σε τζακούζι.

Πολυτελή Άλατα Μπάνιου – Ροζ
500gr Κωδικός: 263
Η Νεκρά Θάλασσα περιέχει εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε άλατα, 10 φορές υψηλότερη από ό,τι άλλες
θάλασσες. Το άλας της Νεκράς Θάλασσας είναι μοναδικό σε χημική σύνθεση και περιλαμβάνει πάνω από 20
διαφορετικούς τύπους ορυκτών, όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, ιώδιο και άλλα.
Αυτό το Άλας Μπάνιου Πολυτελείας είναι 100% φυσικό και συνιστάται για τη θεραπεία των ρευματικών
πόνων και των δερματικών προβλημάτων. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία των
πρησμένων πόδιων, της ονυχοκρύπτωσης, των ονυχομυκητιάσεων και των αιμορροΐδων. Παρέχει
ανακούφιση στους πονεμένους μύες και μια υπέροχη αίσθηση αναζωογόνησης.
Οδηγίες Χρήσης: Διαλύστε ένα φλιτζάνι άλατα μπάνιου σε μπανιέρα με ζεστό νερό, μείνετε μέσα για 15 λεπτά,
πλυθείτε με σαπούνι και χλιαρό νερό. Θεραπεία για τα πόδια: διαλύστε 1/2 φλιτζάνι άλατα μπάνιου και
βυθίστε τα πόδια για 10 λεπτά, στεγνώστε τα καλά και απλώστε την κρέμα ποδιών.
Κατάλληλο επίσης για χρήση σε τζακούζι.

Φυσική Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
600gr Κωδικός: 274
Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της γης, στα 417 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Ως αποτέλεσμα, η Νεκρά Θάλασσα περιέχει άλατα και μεταλλικά στοιχεία (31,5% ορυκτά) σε
εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση, απαραίτητα για τη διατήρηση ενός υγιούς κυτταρικού μεταβολισμού. Οι
μοναδικές ιδιότητες της φυσικής μαύρης λάσπης της Νεκράς Θάλασσας είναι γνωστές εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Η Φυσική Λάσπη της Νεκράς Θάλασσας περιέχει 26 μεταλλικά στοιχεία, όπως μαγνήσιο, ασβέστιο,
κάλιο, χλωριούχα, ψευδάργυρο, λίθιο, χρώμιο, σίδηρο, ιώδιο και βάριο. Είναι ένα εξαιρετικά
αποτελεσματικό καθαριστικό, καθώς απορροφά βρωμιά και λιπαρότητα. Ανακουφίζει τους μύες, τους
πόνους των αρθρώσεων και το άγχος, αφήνοντάς σας ήρεμους και χαλαρούς. Είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους δέρματος, συνιστάται ιδιαίτερα για εκείνους που υποφέρουν από ψωρίαση.
Οδηγίες Xρήσης: Πριν από το μπάνιο, απλώστε ένα παχύ στρώμα σε όλο το σώμα εκτός από την περιοχή του
προσώπου. Αφήστε τη λάσπη πάνω στο δέρμα μέχρι να στεγνώσει, αλλά όχι περισσότερο από 20 λεπτά.
Ξεπλύνετε καλά με νερό. Ολοκληρώστε τη θεραπεία με μια λοσιόν Νεκράς Θάλασσας ή μια από τις κρέμες μας.
Σημείωση: Για βέλτιστο αποτέλεσμα μπορείτε να θερμάνετε τη λάσπη σε μια ανοιχτή πλαστική σακούλα στο
φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό πριν από τη χρήση.
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Κρέμα Ανακούφισης για την Ψωρίαση
250ml Κωδικός: 2015
Αυτή η Κρέμα Ανακούφισης για την Ψωρίαση είναι μια μοναδική, φυσική και ταχείας απορρόφησης,
κρέμα, εμπλουτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα με σκοπό να ηρεμήσει το δέρμα και να ανακουφίσει πολλά
προβλήματα του δέρματος, όπως ερεθισμό, κνησμό, εξανθήματα, υπερβολική ξηρότητα που συνεπάγεται ,
σκασίματα, λέπια και ερυθρότητα. Η κρέμα είναι εμπλουτισμένη με μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς
Θάλασσας, εκχύλισμα φυκιών, καταπραϋντικό εκχύλισμα
πράσινου
τσαγιού και αναζωογονητικό λάδι
αβοκάντο. Περιέχει, επίσης, ελαιόλαδο για την ανακούφιση των ερεθισμών του δέρματος και την πρόληψη
της απολέπισης και είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, βούτυρο καριτέ για την ανανέωση
των κυττάρων του δέρματος, εκχύλισμα Aloe Vera για μια ισορροπημένη υγρασία, Ginseng, έλαιο πατσουλί,
χαμομήλι, βιταμίνες C + E και δεν περιέχει στεροειδή ή παραπροϊόντα υδρογονανθράκων. Ο ειδικός
συνδυασμός των πλούσιων συστατικών, ενυδατώνει και καταπραΰνει το δέρμα και βελτιώνει σημαντικά την
υφή του.
Οδηγίες Χρήσης: καθαρίστε τις πληγείσες περιοχές και εφαρμόσετε δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Η
βελτίωση θα είναι αισθητή μετά από μερικές φορές χρήσης, και το δέρμα ενυδατώνεται και αναζωογονείται
άμεσα.

Σαπούνι για την Ψωρίαση
100gr Κωδικός: 2017
Η ψωρίαση είναι μια γενετική χρόνια πάθηση του δέρματος. Συνήθως, η ψωρίαση προκαλεί το σχηματισμό
υπερβολικά ξηρών, κόκκινων κηλίδων στην επιφάνεια του δέρματος, κυρίως στους αγκώνες, τα γόνατα και το
τριχωτό της κεφαλής. Μια τέτοια κατάσταση του δέρματος απαιτεί ενυδάτωση και ανακούφιση.Το PSOR Soap
είναι ένα μοναδικό υποαλλεργικό, φυσικό χειροποίητο σαπούνι. Το επίπεδο PH αυτού του σαπουνιού είναι
ιδανικό για να βελτιώνει και να καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα. Εξαλείφει το ξηρό στρώμα του δέρματος,
ηρεμεί την ερυθρότητα, και ανακουφίζει την φαγούρα αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα του
δέρματος. Αυτό το σαπούνι είναι εμπλουτισμένο με ανόργανα άλατα της Νεκράς Θάλασσας, Benzoin γνωστό χαλαρωτικό για το ερεθισμένο δέρμα, ελαιόλαδο, λάσπη της Νεκράς Θάλασσας, καταπραϋντικό
εκχύλισμα Aloe Vera, Χαμομήλι, Περγαμόντο, Γεράνι και εκχύλισμα τεϊόδεντρου. Περιέχει επίσης εκχύλισμα
λεβάντας και καλέντουλας που είναι αντι-φλεγμονώδη και θεραπεύουν τον ιστό του δέρματος.
Οδηγίες Xρήσης: Για μέγιστη απορρόφηση, βρέχουμε τα σημεία που έχουμε το πρόβλημα, σαπουνίζουμε και το
αφήνουμε για 2 λεπτά και ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Μετά από τακτική χρήση θα παρατηρήσετε εκπληκτικά
αποτελέσματα. Για να ολοκληρωθεί η θεραπεία εφαρμόζεται η κρέμα Psoderm σε καθαρό δέρμα.

Σαπούνι Βότανων Καμπάλα
100γρ Κωδικός: 2018
Η συνταγή για την παρασκευή του σαπουνιού Βότανων Καμπάλα είναι βασισμένη σε μελέτες χιλιάδων ετών.
Αυτές οι μελέτες έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία σε θεραπείες δερματικών παθήσεων με βότανα. Αυτό το
χειροποίητο φυσικό σαπούνι καθαρίζει , ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα. Περιέχει βότανα , που είναι
γνωστά για τις αντί -φλεγμονώδεις και αντισηπτικές ιδιότητές τους. Ο συνδυασμός των βοτάνων , αποκαθιστούν
τους κατεστραμμένους ιστούς του δέρματος και δρουν ως πρώτες βοήθειες στην θεραπεία των πληγών. Αυτά
τα βότανα χρησιμοποιούνται στην θεραπεία παθήσεων όπως κιρσοί, έκζεμα, αιμορροΐδες, ραγάδες,
κατακλίσεις, τσιμπήματα εντομών, εγκαύματα, δερματίτιδα, σμηγματόρροια, καθώς και για τη γυναικεία
υγιεινή. Το σαπούνι περιέχει εκχύλισμα ευκαλύπτου, εκχύλισμα μελιού, εκχύλισμα καλέντουλας, παρθένο
ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, φυσική Aloe Vera, βούτυρο καριτέ, περγαμόντο και βιταμίνες Α + Ε + D. Τα
αποτελέσματα είναι εγγυημένα με την καθημερινή χρήση. Αυτό το σαπούνι είναι ένα απαραίτητο προϊόν για
κάθε νοικοκυριό!
Οδηγίες χρήσης : Εφαρμόστε και κάντε πλούσιο αφρό σε όλο το σώμα. Για να αυξήσετε την απορρόφηση,
αφήστε το για 2 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση για όλη την οικογένεια.
Σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση του δέρματος μπορεί να παρατηρηθούν με την πρώτη χρήση!
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ΜΑΛΛΙΑ
Μάσκα Μαλλιών με λάδι Αργκάν
250ml Κωδικός: 303
Αυτή η Μάσκα Μαλλιών με Λάδι Αργκάν περιέχει μια πρωτοποριακή φόρμουλα για την επιδιόρθωση των .
ξηρών και ταλαιπωρημένων μαλλιών. Η μάσκα είναι εμπλουτισμένη με φυσικό έλαιο Argan από το Μαρόκο,
. ελαιόλαδο, λάδι jojoba, βιταμίνες Α, Ε & Β5, ιχνοστοιχεία και μέταλλα της Νεκράς Θάλασσας. Αυτός ο
μοναδικός συνδυασμός ελαίων παρέχει αυξημένη κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, .
ενισχύοντας τους θύλακες της τρίχας, μαλακώνει τις κομμένες άκρες των μαλλιών, και προστατεύει από
την υπερβολική φθορά των χημικών επεξεργασιών styling, όπως οι βαφές.
Καθημερινή χρήση θα οδηγήσει σε μαλακά, υγιή, λαμπερά και ευκολοχτένιστα μαλλιά.
Οδηγίες Χρήσης: Μετά το λούσιμο, στύψτε τα μαλλιά για να φύγουν τα νερά, απλώστε μια γενναιόδωρη .
ποσότητα στα μαλλιά, κάντε μασάζ την μάσκα ξεκινώντας από τις ρίζες προς τα άκρα, περιμένετε περίπου πέντε
λεπτά, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Ορός Μαλλιών με Κερατίνη
50ml Κωδικός: 308
Η κερατίνη είναι μια ουσία που επικαλύπτει την τρίχα με αποτέλεσμα να αναδομεί τις σπασμένες άκρες και να
δημιουργεί ένα προστατευτικό εξωτερικό κάλυμμα που περιβάλλει και λειαίνει τα μαλλιά. Ο ορός είναι
σχεδιασμένος για μαλλιά που ισιώνονται με οποιαδήποτε μέθοδο είτε πιστολακι είτε κεραμικές ισιωτικές
μαλλιών. Αυξάνει την αντοχή της τρίχας και παρατείνει το αποτέλεσμα του ισιώματος, αποκαθιστά την ψαλίδα,
προστατεύει από το στατικό ηλεκτρισμό και παρέχει λάμψη. Εμπλουτισμένος με κερατίνη, Argan oil, λάδι
jojoba, Ωμέγα 6 και Βιταμίνη Ε.
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε μερικές σταγόνες στις παλάμες σας και απλώστε σε στεγνά ή νωπά μαλλιά με
έμφαση στις άκρες των μαλλιών. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε σαμπουάν και μάσκα μαλλιών
κερατίνης της My Beauty Vibe.

Θεραπευτική Μάσκα με Λάσπη Νεκράς Θάλασσας
350ml Κωδικός:310
Μια θεραπευτική μάσκα μαλλιών κορεσμένη με υγρασία, με βάση τη φυσική Λάσπη της Νεκράς Θάλασσας,
το έλαιο καρότου, το έλαιο Ιπποφαούς, φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες Β5 + Ε και ιχνοστοιχεία και μέταλλα από
τη Νεκρά Θάλασσα για μέγιστη θρέψη των μαλλιών και του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής. Η μάσκα
μαλλιών λάσπης αποκαθιστά τη δύναμη, τη λάμψη και τη ζωντάνια των μαλλιών και προστατεύει το χρώμα
τους. Η μάσκα αγκαλιάζει τα μαλλιά με μια προστατευτική στρώση που προφυλάσσει από τη φθορά
της ακτινοβολίας του ηλίου. Με την τακτική χρήση, η τρίχα γίνεται μαλακή, ελαστική και λαμπερή. Είναι
κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών και ιδιαίτερα για να μαλακώνει τις μπούκλες, για
κατεστραμμένα ή βαμμένα μαλλιά και για μαλλιά με τάση για πιτυρίδα. Δεν περιέχει Parabens και
δεν έχει ελεγχθεί σε ζώα.
Οδηγίες Χρήσης: Μετά το λούσιμο, στύψτε την περίσσεια του νερού από τα μαλλιά σας. Απλώστε μια καλή
ποσότητα μάσκας, ξεκινώντας από τις ρίζες και κάνετε μασάζ προς την κατεύθυνση των άκρων, περιμένετε
περίπου 2-3 λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Ορός Μαλλιών με Λάδι Αργκάν
50ml Κωδικός: 315
Αυτός ο ορός μαλλιών είναι ένα καινοτόμο θεραπευτικό προϊόν που αναπτύχθηκε ειδικά για γρήγορη
βελτίωση των κατεστραμμένων μαλλιών που προκαλούνται από χημικές επεξεργασίες, όπως η βαφή
μαλλιών, η περμανάντ και το πιστολάκι. Ο ορός αναδομεί τις σπασμένες άκρες, ενυδατώνει και προστατεύει
την τρίχα από την περιβαλλοντική φθορά και αποτρέπει τον στατικό ηλεκτρισμό. Αναζωογονεί την τρίχα και
της παρέχει μια υγιή, λαμπερή και ελαστική εμφάνιση. Αυτός ο ορός αγκαλιάζει την κάθε τρίχα με ένα
προστατευτικό στρώμα χωρίς να την λαδώνει. Είναι εμπλουτισμένος με βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5, μεταλλικά
στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας, Ιπποφαές, έλαιο Argan, λάδι jojoba και λάδι λιναριού.
Οδηγίες Χρήσης: στάξτε μερικές σταγόνες στο χέρι σας και εφαρμόστε σε υγρά ή στεγνά μαλλιά, κυρίως στα
άκρα. Συνιστάται για καθημερινή χρήση για όλους τους τύπους μαλλιών.
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Θεραπευτικό Σαμπουάν κατά της Τριχόπτωσης με Μαύρη Λάσπη
400ml Κωδικός: 317
Αυτό το Θεραπευτικό Σαμπουάν με Λάσπη για τα Μαλλιά & την Επιδερμίδα της Κεφαλής περιέχει μια
πρωτοποριακή φόρμουλα με άκρως αποτελεσματικά συστατικά που απομακρύνουν το λίπος και τη βρωμιά,
που συσσωρεύονται στο τριχωτό της κεφαλής. Περιέχει λάσπη Νεκράς Θάλασσας, Ιπποφαές, κρόκο αυγού,
εκχύλισμα Aloe Vera, δεντρολίβανο, έλαιο jojoba, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5 και μαγνήσιο. Η λάσπη Νεκράς
Θάλασσας περιέχει μαγγάνιο, ένα ανόργανο μεταλλικό στοιχείο το οποίο αυξάνει την κυκλοφορία του
αίματος στα μικρά αιμοφόρα αγγεία και βοηθά στην ενδυνάμωση των μαλλιών, μειώνει την απώλεια τους και
εμποδίζει την πιτυρίδα. Το σαμπουάν παρέχει επίσης προστασία από το καθημερινό styling. Η καθημερινή
χρήση εξασφαλίζει απαλά, δυνατά και υγιή μαλλιά, λαμπερά από τις ρίζες μέχρι τις άκρες.
Οδηγίες Χρήσης: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση, εφαρμόστε το σαμπουάν στις παλάμες σας και κάντε
μασάζ στο δέρμα του κεφαλιού και τα μαλλιά για περίπου ένα λεπτό. Ξεπλύνετε καλά και επαναλάβετε. Για την
ολοκλήρωση της θεραπείας, χρησιμοποιήστε μαλακτικό μαλλιών ή μάσκα μαλλιών της σειράς μας.

Ενυδατική Κρέμα Μαλλιών με Λάδι Άργκαν
350ml Κωδικός: 318
Αυτή η Κρέμα Ενυδάτωσης Μαλλιών θρέφει τα μαλλιά από τις ρίζες μέχρι τις άκρες αφήνοντας μια απαλή
και λαμπερή υφή. Είναι εμπλουτισμένη με αρωματικά έλαια, προβιταμίνη Β5, βιταμίνη, αμυγδαλέλαιο, έλαιο
από σπόρους σταφυλιού και μέταλλα Νεκράς Θάλασσας για την αποκατάσταση των μαλλιών και εντατική
ενυδάτωση. Αυτή η κρέμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σγουρά, ξηρά ή βαμμένα μαλλιά. Ξεχωρίζει τις
μπούκλες και τους δίνει μια φυσική, υγιή, τέλεια και γεμάτη ζωντάνια όψη.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε την επιθυμητή ποσότητα στα χέρια και κάντε μασάζ, είτε σε νωπά ή στεγνά μαλλιά
με κυκλικές κινήσεις, από το τριχωτό της κεφαλής μέχρι τις άκρες των μαλλιών. Κατάλληλη για όλους τους
τύπους μαλλιών.

Θεραπευτικό Σαμπουάν για αφυδατωμένα μαλλιά με λάδι από Ιπποφαές
780ml Κωδικός: 319
Τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφάνισής σας και απαιτούν συνεχή
φροντίδα. Λόγω κλιματικών συνθηκών, ορμονικών αλλαγών, άγχους, υπερβολικής χρήσης χημικών ουσιών,
συχνού styling και έκθεσης σε θαλασσινό αλάτι ή σκληρό νερό, η τρίχα γίνεται λεπτή και αφυδατωμένη, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ψαλίδα και να ξεθωριάζει το χρώμα της. Αυτό το θεραπευτικό σαμπουάν με
λάδι από Ιπποφαές δημιουργήθηκε για να θεραπεύσει και να προστατεύσει τα μαλλιά σας από όλες αυτές τις
βλαβερές επιπτώσεις. Αυτό το σαμπουάν περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ελαίου Ιπποφαούς, που προέρχεται
από τη Ρωσία και είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις μοναδικές του ιδιότητες στη φροντίδα του δέρματος. Είναι
επίσης εμπλουτισμένο με αρωματικά φυτικά έλαια, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5, φίλτρα κατά της ηλιακής
ακτινοβολίας και μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας για την αποκατάσταση, ενδυνάμωση
και ανοικοδόμηση των μαλλιών και για την πρόληψη του ξεθωριάσματος του χρώματος. Ο μοναδικός
συνδυασμός των συστατικών, ο οποίος περιέχει έλαιο jojoba, έλαιο καρότου , έλαιο σταφυλιού, αμυγδαλέλαιο
και εκχυλίσμα φοινικέλαιου, διαπερνά το δέρμα της κεφαλής και τρέφει την τρίχα, ενισχύοντας και
διατηρώντας το χρώμα από το ξεθώριασμα, αφήνοντας τα μαλλιά μαλακά, ελαστικά και υγιή .
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε το σαμπουάν και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας, ξεπλύνετε και
επαναλάβετε. Αφήστε το για περίπου 2 λεπτά και ξεπλύνετε καλά. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόζετε
πάντα μια από τις μάσκες μαλλιών ή ενυδατικές κρέμες της σειράς μας.

Θεραπευτικό Σαμπουάν κατά της Πιτυρίδας
780ml Κωδικός: 321
Τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφάνισής σας και απαιτούν συνεχή
φροντίδα. Λόγω κλιματικών συνθηκών, ορμονικών αλλαγών, άγχους, υπερβολικής χρήσης χημικών ουσιών,
συχνού styling και έκθεσης σε θαλασσινό αλάτι ή σκληρό νερό, η τρίχα γίνεται λεπτή και αφυδατωμένη, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ψαλίδα, να ξεθωριάζει το χρώμα της και να εμφανίζεται πιτυρίδα. Αυτό
το σαμπουάν κατά της πιτυρίδας δημιουργήθηκε για τη θεραπεία και την προστασία των μαλλιών σας από
αυτές τις βλαβερές επιπτώσεις. Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις εκχυλίσματος δενδρολίβανου & Τσουκνίδας
και Aloe Vera για να καταπραΰνει το τριχωτό της κεφαλής και να ανακουφίσει από τον κνησμό. Είναι επίσης
εμπλουτισμένο με Pro-βιταμίνη Β5 για να αποτρέπει την ψαλίδα και το στατικό ηλεκτρισμό, βιταμίνη Ε,
ελαιόλαδο & καροτέλαιο σε συνδυασμό με μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας για
την αποκατάσταση, την ενίσχυση και την ανοικοδόμηση της τρίχας. Ο μοναδικός συνδυασμός των συστατικών
διεισδύει στο τριχωτό της κεφαλής και θρέφει τα μαλλιά παρέχοντας ένα ιδανικό αποτέλεσμα΄ υγιή μαλλιά
χωρίς πιτυρίδα.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε το σαμπουάν και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας, ξεπλύνετε και
επαναλάβετε. Αφήστε για περίπου 2 λεπτά και ξεπλύνετε καλά. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόζετε πάντα
μια από τις μάσκες μαλλιών ή ενυδατικές κρέμες της σειράς μας.
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Μαλακτικό Προστασίας Μαλλιών με Ιπποφαές και Aloe Vera
780ml Κωδικός: 322
Τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφάνισής σας και απαιτούν συνεχή
φροντίδα. Λόγω κλιματικών συνθηκών, ορμονικών αλλαγών, άγχους, υπερβολικής χρήσης χημικών ουσιών,
συχνού styling και έκθεσης σε θαλασσινό αλάτι ή σκληρό νερό, η τρίχα γίνεται λεπτή και αφυδατωμένη, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ψαλίδα και να ξεθωριάζει το χρώμα της. Αυτό το μαλακτικό
μαλλιών δημιουργήθηκε για τη θεραπεία και την προστασία των μαλλιών σας από αυτές τις βλαβερές
επιπτώσεις. Μειώνει το στατικό ηλεκτρισμό, προστατεύει τα μαλλιά με ένα εξωτερικό προστατευτικό στρώμα
από φθορές και ενισχύει την ανάπτυξη πιο υγιών μαλλιών. Είναι εμπλουτισμένο με έλαιο σταφυλιού,
εκχύλισμα τσουκνίδας & δεντρολίβανου, Ιπποφαές και έλαιο Jojoba. Επίσης περιέχει Aloe Vera που
είναι καταπραϋντική για το τριχωτό της κεφαλής , προβιταμίνη Β5, βιταμίνη Ε και μέταλλα Νεκράς Θάλασσας.
To μαλακτικό προστασίας μαλλιών με Ιπποφαές και Aloe Vera είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους
μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων των βαμμένων και των ευαίσθητων μαλλιών. Είναι, επίσης, κατάλληλο για
την υγιεινή του τριχωτού της κεφαλής και για το ξεμπέρδεμα των μαλλιών.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε το σαμπουάν και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας, ξεπλύνετε και
επαναλάβετε. Αφήστε το για περίπου 2 λεπτά και ξεπλύνετε καλά. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόζετε
πάντα μια από τις μάσκες μαλλιών ή ενυδατικές κρέμες της σειράς μας.

Θεραπευτικό Σαμπουάν με λάδι Αργκάν για Δυνατά & Λαμπερά Μαλλιά
400ml Κωδικός: 330
Τα μαλλιά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμφάνισής σας και απαιτούν συνεχή
φροντίδα. Λόγω κλιματικών συνθηκών, ορμονικών αλλαγών, άγχους, υπερβολικής χρήσης χημικών ουσιών,
συχνού styling και έκθεσης σε θαλασσινό αλάτι ή σκληρό νερό, η τρίχα γίνεται λεπτή και αφυδατωμένη, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ψαλίδα και να ξεθωριάζει το χρώμα της. Αυτό το θεραπευτικό σαμπουάν
αργκανέλαιου δημιουργήθηκε για τη θεραπεία και την προστασία των μαλλιών σας από αυτές τις βλαβερές
επιπτώσεις. Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αργκανέλαιου, που προέρχεται από το Μαρόκο και είναι
ιδιαίτερα γνωστό για τις μοναδικές ιδιότητες του στη φροντίδα του δέρματος. Είναι επίσης εμπλουτισμένο με
αρωματικά φυτικά έλαια, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5, φίλτρα κατά της ηλιακής ακτινοβολίας και μεταλλικά
στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας για την αποκατάσταση, ενδυνάμωση και ανοικοδόμηση των μαλλιών και για
την πρόληψη του ξεθωριάσματος του χρώματος. Ο μοναδικός συνδυασμός των συστατικών,
ο οποίος περιέχει έλαιο jojoba, έλαιο καρότου , έλαιο σταφυλιού, αμυγδαλέλαιο και εκχύλισμα φοινικέλαιου,
διαπερνά το δέρμα της κεφαλής και τρέφει την τρίχα, ενισχύοντας και διατηρώντας το χρώμα από το
ξεθώριασμα, αφήνοντας τα μαλλιά μαλακά, ελαστικά και υγιή.
Οδηγίες Χρήσης: Απλώστε το σαμπουάν και κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας, ξεπλύνετε και
επαναλάβετε. Αφήστε το για περίπου 2 λεπτά και ξεπλύνετε καλά. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόζετε
πάντα μια από τις μάσκες μαλλιών ή ενυδατικές κρέμες της σειράς μας.
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