
 BALSAM  DO  CIAŁA -  do  każdego  rodzaju  skóry.  Przede
wszystkich do skóry bardzo suchej z problemami łuszczycowymi. Opakowanie 120 ml starcza
na 2-3 miesiące codziennego stosowanie. Sposób użycia niewielką ilość balsamu nałożyć na
suchą skórę i lekko wmasować. 

Skład:

- masło SHEA - doskonale nawilża i natłuszcza suchą, zrogowaciałą skórę. Wspomaga leczenie
egzemy, łuszczycy, oparzeń a także drobnych skaleczeń, siniaków.

-  olej  ze  słodkich migdałów -   ma właściwości  nawilżające,  regenerujące i  odmładzające.
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe i stanowi bogactwo witamin: A, B1, B2, B6, D i E.

-  olej  kokosowy  -  Działa  nawilżająco,  natłuszczająco,  pielęgnuje  suchą,  zniszczoną  skórę,
sprawiając, że staje się rozjaśniona i odświeżona

-  olej  makadamia  -  posiada  właściwości,  sprawiające,  że  chroni  nas  przed  szkodliwym
działaniem wolnych rodników, które wpływają na proces starzenia się skóry twarzy i całego
ciała

- olej awokado - może być stosowany do każdego typu cery, choć szczególnie polecany jest
do pielęgnacji  skóry suchej  i  bardzo przesuszonej.  Koi  nieprzyjemne uczucie  świądu oraz
przywraca  zdrowy,  promienny  wygląd  skóry.  Odżywia  i  rewitalizuje.  Bardzo  dobrze  się
wchłania, pozostawiając skórę odżywioną i nawilżoną.

- olej jojoba -   Dzięki dużej zgodności biologicznej ze skórą człowieka idealnie komponuje z
każdym  rodzajem  cery,  jednocześnie  mając  dla  niej  dobroczynne  działanie,  reguluje
wydzielanie sebum w naskórku - uzupełniając jego niedobory i zapobiegając wysuszeniu przy
skórze  suchej  lub  redukując  nadmiar  sebum przy  skórze  łojotokowej.  Nie  zatyka  porów,
umożliwiając oddychanie skórze i uzupełnia ją w pożądane witaminy.

- witamina E- jako konserwant

- o zapachu Ylang Ylang - ma właściwości uspokajające, relaksujące , antyseptyczne.



KREM DO RĄK CYTRYNOWY- regenerujący krem do suchej i
pękającej skóry dłoni ale również można go stosować do całego ciała. Waga 45 g.

Sposób użycia delikatnie potrzeć kremem skórę a później delikatnie wmasować krem. Bardzo
szybko się wchłania zostawiająca miękka i aksamitną skórę.

Skład:

-  masło  kakaowe -   jest  bogate  w witaminę  E,  sole  mineralne,  alkaidy  i  polifenole  oraz
nasycone  i  nienasycone  kwasy  tłuszczowe.  Charakteryzuje  się  silnymi  właściwościami
przeciwutleniającymi, dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów opóźnia procesy starzenia
się skóry oraz zmniejsza widoczność zmarszczek i blizn. Doskonale pielęgnuje skórę, zawarty
w składzie kwas oleinowy ma silne działanie nawilżające i  natłuszczające.  Masło kakaowe
wykazuje niemal 100% biozgodności ze skórą, jest dobrze przez nią przyswajane i wchłaniane
-  redukuje  rozstępy,  cellulit,  drobne  rany  i  oparzenia.  Znakomicie  sprawdzi  się  także  w
codziennej pielęgnacji przy suchej, wrażliwej i swędzącej skórze.

- masło SHEA - doskonale nawilża i natłuszcza suchą, zrogowaciałą skórę. Wspomaga leczenie
egzemy, łuszczycy, oparzeń a także drobnych skaleczeń, siniaków.

- wosk sojowy -  Ma działanie pielęgnujące, natłuszczające, regenerujące i ochronne. Skóra
jest wygładzona i miękka. Tworzy na skórze delikatny filtr, który zatrzymuje wilgoć w skórze,
dzięki czemu cera jest nawilżona i odżywiona. Doskonale łagodzi podrażnienia. 

- o zapachy cytrynowym -  Wpływa orzeźwiająco, pobudzająco, wprawiając w dobry nastrój i
dodając energii. 



 CZARNE  MYDŁO  LAWENDOWE-  przeznaczone  do  skóry
trądzikowej przetłuszczającej się. Mydło dokładnie zmywa zanieczyszczenia skóry. Waga 65g,
85 g.

 Bardzo mocno się pieni. Sposób użycia rozmydlić na dłoniach i dokładnie umyć skórę twarzy.
Stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem).

MYDŁO  GLICERYNOWE  Z  MASŁEM  SHEA  O  ZAPACHU
CZERWONEGO  WINOGRONA-  mydło  przeznaczone  do każdego  rodzaju  skóry  ale  przede
wszystkim do suchej skóry. Mydło wykazuje się niskim poziomem piany spowodowane jest
to dużą ilością masła SHEA. Waga 85g. Sposób użycia rozmydlić na dłoniach i dokładni umyć
skórę twarzy i rąk. Może być używany do mycia całego ciała. Dzięki dużej zawartości w mydle
masła SHEA skóra po umyciu nie będzie sucha tylko lekko nawilżona. 


