Luxusní výtažky z Mrtvého moře pro KAŽDÉHO!

✓ Uvolnění i výživa pokožky
✓ Hloubkové čištění pokožky při současném zvyšování hladiny hydratace a prodyšnosti
✓ Zklidnění unavených svalů
✓ Oživení metabolismu pokožky a odstranění drsných částí
✓ Detoxikace pokožky i udržování regenerace tkání

Mrtvé moře obsahuje 10x více minerálních látek než kterékoliv jiné moře!
Nabídka produktů:
 ZKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVÝ KRÉM S MINERÁLY pro suchou pokožku – 100 ml
 TĚLOVÝ PEELING S MINERÁLY – 400 g
 TĚLOVÉ MÁSLO S MINERÁLY – 250 ml
 LÉČIVÝ BAHENNÍ ŠAMPON – 250 ml

 ZKLIDŇUJÍCÍ PLEŤOVÝ KRÉM S MINERÁLY pro suchou pokožku – 100 ml
CÍL:
SUCHÁ POKOŽKA

DEFINICE: Tento unikátní a
inovativní krém poskytuje
velkou úlevu výjimečně suché
pokožce.

ÚČINEK: Krém rychle zklidňuje VÝSLEDKY NA POKOŽCE:
- Pokožka je zdravější a hladší.
pokožku a zanechává ji jemnou
- Efektivní
zjemnění
velmi
a příjemnou na dotek.
suchých oblastí.

PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ PŘÍSADY A ÚČINKY:
✓ VZÁCNÝ KOMPLEX MINERÁLŮ
✓ BAHNO Z MRTVÉHO MOŘE:
• Čistí - odstraňuje mrtvé buňky z pokožky a extrahuje toxiny
• Zpevňuje a napíná pokožku
• Pomáhá obnově pokožky a regeneraci buněk
• Vyživuje pokožku
• Aktivuje oběhové systémy a okysličuje pokožku
• Vědecky prokázáno, že pozitivně působí na suchou nebo narušenou pokožku nebo pokožku s
jakýmkoliv typem zánětlivých stavů.
✓ RAKYTNÍKOVÝ OLEJ: Obliphica
Výtažek z rostliny, která roste v Himalájích a severní Evropě a je známá pro svoji zvláštní schopnost léčit kožní záněty a obtíže, např. lupénku
a seboreu.
✓ PŘÍRODNÍ PŘÍSADY: ALOE VERA, KAMÉLIE, OLEJ Z CITRONOVÉ TRÁVY
HEŘMÁNEK – uvolňuje, ničí škodlivé bakterie a má schopnost zlepšovat imunitní systém. Protizánětlivý a antimikrobiální.
✓ VITAMÍN E: Silný antioxidant, který bojuje proti volným radikálům.



TĚLOVÝ PEELING S MINERÁLY – 400 g

CÍL:
TĚLO
VŠECHNY TYPY POKOŽKY

DEFINICE:
Tělový peeling s bohatým
obsahem minerálů.

ÚČINEK:
Zjemňuje suchou a popraskanou
pokožku.

VÝSLEDKY NA POKOŽCE:
- Mladistvější a svěžejší pokožka

PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ PŘÍSADY A ÚČINKY:
✓ RYZÍ MINERÁLY Z MRTVÉHO MOŘE:
• Navozuje pocit uvolnění a vyživuje pokožku
• Aktivuje oběhový systém a zmírňuje revmatickou bolest a metabolické poruchy
• Udržuje optimální hladinu hydratace
• Zvyšuje přirozenou hydratační schopnost pokožky
• Poskytuje a podporuje přirozenou vlhkost
• Posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky
• Poskytuje optimální výživu - pro všechny typy pleti
• Zajišťuje regeneraci pokožky podporou obnovy kožních buněk
• Zabraňuje projevům stárnutí
• Zlepšuje texturu pokožky, vlasů a pokožky hlavy
✓ PŘÍRODNÍ PŘÍSADY: OLEJ Z CITRONOVÉ TRÁVY, MANDLOVÝ OLEJ, SEZAMOVÝ OLEJ, SLUNEČNICOVÝ OLEJ
OLEJ Z HROZNOVÝCH SEMÍNEK – poskytuje výživu a pružnost. Uvolňuje pokožku.
RŮŽOVÝ OLEJ - redukuje jemné linky a vrásky a vyrovnává tón pleti.
ARGANOVÝ OLEJ - udržuje vynikající texturu, plnost a pevnější vzhled pokožky.
✓ VITAMÍN E: Silný antioxidant, který bojuje proti volným radikálům.



TĚLOVÉ MÁSLO S MINERÁLY – 250 ml

CÍL:
VŠECHNY TYPY
POKOŽKY

DEFINICE:
Extra bohatý krém, který
zanechává pokožku
úžasně hladkou.

ÚČINEK:
Maximálně zjemňuje pokožku.

VÝSLEDEK NA POKOŽCE:
- Pokožka má mladistvější, zdravější
a zářivější vzhled.
- Pokožka je hladší.

PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ PŘÍSADY A ÚČINKY:
✓ VZÁCNÝ KOMPLEX MINERÁLŮ
✓ PŘÍRODNÍ PŘÍSADY: OLEJ Z CITRONOVÉ TRÁVY, SEZAMOVÝ OLEJ, ALOE VERA, OLIVOVÝ OLEJ
HEŘMÁNEK – uvolňuje, ničí škodlivé bakterie a podporuje imunitní systém. Protizánětlivý a antimikrobiální.
BAMBUCKÉ MÁSLO – zmírňuje zánět a zanechává hladší vzhled pokožky.
EXTRAKT Z PAPÁJI – napomáhá cirkulaci krve, vyživuje a zlepšuje elasticitu pokožky.
KOKOSOVÝ A JOJOBOVÝ OLEJ – antioxidační a zvlhčující vlastnosti.
✓ VITAMÍN E: Silný antioxidant, který bojuje proti volným radikálům.



LÉČIVÝ BAHENNÍ ŠAMPON – 250 ml

CÍL:
DEFINICE:
Suché/barvené vlasy a Bahenní šampon z
suchá pokožka hlavy
Mrtvého moře
poskytuje pokožce hlavy
a vlasům speciální
ošetření.

ÚČINEK:
VÝSLEDKY NA POKOŽCE:
- Dodává hladší a zdravější
Stimuluje pokožku hlavy a
vzhled vlasů.
odstraňuje nečistoty.
Obsahuje antistatický prostředek a
speciální ochranný film, díky
kterému vypadají vaše vlasy hladší
a zdravější.

PŘÍRODNÍ AKTIVNÍ PŘÍSADY A ÚČINKY:
✓ VZÁCNÝ KOMPLEX MINERÁLŮ
✓ BAHNO Z MRTVÉHO MOŘE:
• Čistí - odstraňuje mrtvé buňky z pokožky a vytahuje toxiny
• Zpevňuje a napíná pokožku
• Pomáhá obnově pokožky a regeneraci buněk
• Vyživuje pokožku
• Aktivuje oběhové systémy a okysličuje pokožku
• Vědecky prokázáno, že pozitivně působí na suchou nebo narušenou pokožku nebo pokožku
s jakýmkoliv typem zánětlivých stavů.
✓ PŘÍRODNÍ PŘÍSADY: ALOE VERA, HEŘMÁNEK, KAMÉLIE, OLEJ Z CITRONOVÉ TRÁVY, JOJOBOVÝ OLEJ, MANDLOVÝ OLEJ
ARGANOVÝ OLEJ - udržuje vynikající texturu, plnost a pevnější vzhled pokožky.
ZÁZVOR - podporuje růst vlasů. Redukuje lupy a roztřepené konečky.
✓ VITAMÍN E: Silný antioxidant, který bojuje proti volným radikálům.

 SEE SEE PŘÍRODNÍ SŮL Z MRTVÉHO MOŘE – 200 ml
Čisté minerály z Mrtvého moře uklidňují tělo po dlouhém dni.
Cílová skupina: Všechny typy pleti
Popis produktu: Relaxační a hýčkající sůl s kosmetickým účinkem
Účinky: Dodává pokožce pocit osvěžení a hladkost, sůl jemně ale účinně zbavuje tělo odumřelých kožních buněk. Pleť je svěží a zářivější.
Ingredience: Přírodní účinné (aktivní) složky:
PRECIOUS MINERAL COMPLEX (DRAHÝ MINERÁLNÍ KOMPLEX)
Kombinace esenciálních minerálů z Mrtvého moře a vysoké koncentrace přírodních účinných složek (energii dodávající vitamíny, unikátní rostlinné
výtažky)









Udržuje normální úroveň hydratace pokožky
Zvyšuje přirozenou schopnost pleti udržet vodu
Poskytuje a podporuje přirozenou hydrataci
Posiluje přirozenou ochranu pokožky
Poskytuje optimální výživu všem typům pleti
Zajišťuje regeneraci pokožky a podporuje obnovu kožních buněk
Zabraňuje projevům stárnutí pokožky
Zlepšuje texturu kůže stejně dobře jako vlasy a pokožku hlavy

