Натурални продукти

ЕКСФОЛИРАЩИ ГЕЛОВЕ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

Ексфолиращите гели отстраняват замърсяванията от порите, премахват мъртвите клетки и изглаждат кожата. Активизират
метаболизма и спомагат за регенерацията на клетките, овлажняват и минерализират организма. В състава на всички продукти са включени черноморски минерали и микроводорасли, които имат силен антиоксидантен и противовъзпалителен
ефект, повлияват благоприятно на имунитета и спомагат за пречистването от токсини.
Подходящи както за домашни процедури така и за професионални центрове за рехабилитация, възстановяване, SPA &
Wellness. Подходящи Мануален и апаратен /например ултразвуков/ масаж.

Ексфолиращ гел с
маслиново олио
МАСЛИНА

Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, маслиново олио
Описание: Ексфолиант с минерализиращо, подхранващо и успокояващо действие. Премахва мъртвите клетки, стимулира процесите на регенерация и подпомага премахването на
бръчките.
Маслиновото олио има антиоксидантни свойства, значително забавя състаряването на кожата и премахва стриите. Маслините съдържат голямо количество витамини от група В, които подобряват състоянието на кожата, подобряват обменните процеси, повишава тонуса.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Polyvinil chloride, Olea europaea oil, Xanthan gum, BHT, Parfum, Limonene, Citral, Benzyl alcohol.

Предлага се в следните разфасовки: 15 мл/ 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Ексфолиращ гел с
МОРСКИ СОЛИ

Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт от морски водорасли, Кристални морски соли.
Описание: Нежен пилинг , който съдържа микрокристали от морски соли, които отстраняват
замърсяванията от порите, премахват мъртвите клетки и изглаждат кожата. Минерализира
организма. Ексфолиантите са изключително важни за по-доброто усвояване на активите съставки от маските за лице. Продукт за лице и тяло. Екстрактът от морски водорасли подмладява кожата, предпазва от възпаления. Съдържа витамините A, D, Е, аскорбинова киселина.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Sodium chloride, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Potassium chloride, Glycerin,
Propylene glycol, Fucus vesiculosus extract, Xanthan gum, Parfum, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Geraniol,
Citronellol , Linalool, Hexyl cinnamal.

Предлага се в следните разфасовки: 15 мл/ 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Ексфолиращ гел
с какаово масло
ШОКОЛАД

Активни съставки: Стабилизирана Черноморска луга; Хиалуронова киселина; Какаово масло; Кафе.
Описание: Ефикасно ексфолиращо средство, отстранява мъртвите клетки и замърсяванията от порите, почиства и заглажда кожата. Минерализира, освежава и тонизира, стимулира
регенеративните процеси. Какаовото масло действа хидратиращо, подхранващо и подмладяващо, предпазва от бръчки, прави кожата гладка и еластична, защитава я срещу стареене. Кафето е ефикасен натурален ексфолиант, стимулира подновяването на клетките. Има
противовъзпалителни свойства. Естествен антиоксидант, предпазващ кожата от вредното
въздействие на свободните радикали. Препоръчва се употребата преди нанасяне на маска,
за да може да се стимулира кръвобръщението и да се засили действието и ефективността
на маската.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Theobroma cacao, Polyvinil chloride, Coffea arabica bean, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Parfum.

Предлага се в следните разфасовки: 15 мл/ 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Натурални продукти

Ексфолиращ гел
с масло от
кайсиеви ядки
КАЙСИЯ

ЕКСФОЛИРАЩИ ГЕЛОВЕ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, Масло от кайсиеви ядки,
Микрогранули от кайсиеви костилки
Описание: Съдържа микрогранули от кайсиеви ядки, които отстраняват замърсяванията от
порите, премахват мъртвите клетки и изглаждат кожата. Маслото от кайсиеви ядки ускорява
клетъчната обмяна, спомага образуването на колаген. Действа овлажняващо и регенериращо на сухата и зряла кожа. Кайсиевото масло е собено подходящо средство срещу бръчкине само защото подпомага образуването на колаген и хидратира кожата, но и защото в него
се съдържа природен восък,който действа подобно на филтър. Минерализира организма.
Активизира метаболизма на кожата, спомага за регенерацията на клетките, овлажнява кожата. Стимулира кръвообръщението и подпомага ефективността от прилагането на последващите продукти - маска или крем. Продуктът е подходящ за лице и тяло.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Glycerin,
Prunus armeniaca kernel oil, Prunus armeniaca seed powder, Xanthan gum, BHT, Parfum, Hexyl cinnamal, Linalool.

Предлага се в следните разфасовки: 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Ексфолиращ гел с
пчелен МЕД и МЛЯКО

Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, мед, мляко, кристални морски соли.
Описание: Ексфолиращ гел Мед и Мляко за кожа, сладка като мед и гладка като мляко.
Действа освежаващо, подхранващо и овлажняващо. Черноморска луга и морските соли се
грижат за минерализирането и премахването на стреса. Сладкият продукт на пчелите е доказан като ефективно антиоксидантно средство за организма и силен хидратант за кожата.
Антибактериалните му свойства, спомагащи за бързо зарастване на рани и зачервявания,
успешно лекуват дори акне.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Sodium chloride, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Potassium chloride, Polyvinil
chloride, Glycerin, Mel, Milk amino acids, Xanthan gum, Parfum.

Предлага се в следните разфасовки: 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Ексфолиращ гел с
микрогранули

Активни съставки: черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт от морски водорасли, Микрогранули.
Описание: Ефикасно ексфолииращо средство. Микрогранулите премахват мъртвите
клетки от кожата, отстраняват замърсяванията от порите и засилват кръвообръщението.
Действа подхранващо, релаксиращо, хидратиращо и разкрасяващо, защитава от стареене.
Препоръчва се употребата преди нанасяне на маска, за да може да се стимулира кръвобръщението и да се засили действието и ефективността на маската.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Предлага се в следните разфасовки: 220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

Ексфолиращ гел с
екстракт от грозде
МАВРУД

Активни съставки: Черноморски минерали и микроводорасли, Екстракт от грозде
Описание: Ексфолииращ гел за лице и тяло. Отстранява мъртвите клетки и замърсяванията от порите, почиства и заглажда кожата. Подобрява еластичността на кожата, регулира
мастната секреция, стяга порите. Екстрактът от грозде притежава силно противовъзпалително действие, има антиалергични свойства, подобрява еластичността на тъканите, регулира мастната секреция, стяга порите. Подобрява усвояването на последващите продукти
- маска и/или крем.
Инструкции за употреба: Част от гела се нанася върху лицето/тялото и се втрива в кожата
чрез масаж. Остава се да престои 5-15 min, след което се изплаква обилно с вода.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5OС до 25OС.
Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, Propylene
Glycol, Vitis vinifera extract, Glycerin, Polyvinil chloride, Prunos armeniaca seed powder, Xanthan gum, Parfum.

Предлага се в следните разфасовки: 15 мл/ 120 мл/220 мл/1 литър /2 литра /4 литра

