DERMOKOSMETIKA
vhodná na problematickou pleť

termální voda & síra

Dermokosmetika THERMELOVE® obsahuje termální vodu z lázní Velké Losiny – přírodní léčivý
pramen. Produkty jsou vhodné k péči o pokožku se sklonem k ekzémům, akné, lupénce či jiným
kožním problémům. Dermokosmetika THERMELOVE® byla vyvinuta ve spolupráci s dermatology.

TERMÁLNÍ VODA
VE SPREJI
100 ml
Unikátní sirná
termální voda
z přírodního léčivého
pramene lázní
Velké Losiny
ve spreji.
Voda je vhodná
jako doplněk k léčbě
lupénky, ekzémů,
akné a nejrůznějších
chronických kožních
problémů.
Napomáhá ke
zmírnění svědění
a zklidňuje podrážděnou
pokožku. Přirozeně
hydratuje, doplňuje
minerály a zjemňuje
pokožku.

KRÉM
SE SÍROU
200 ml
Krém obsahující sirnou
termální vodu z přírodního
léčivého pramene lázní
Velké Losiny a 3% síry.
Unikátní kombinace
použitých ingrediencí
napomáhá udržovat
přirozenou hydrataci
a rovnováhu pokožky.
Krém je obohacen o ureu
a geránium, které má
zklidňující účinky
a reguluje tvorbu
kožního mazu.
Osvědčuje se v péči
o pokožku se sklonem
k akné, lupénce, ekzémům
a jiným kožním
problémům.

GEL
NA AKNÉ SE SÍROU
100 ml
Jemný gel obsahující
sirnou termální vodu
z léčivého pramene lázní
Velké Losiny a 2% síry.
Gel má zklidňující efekt na
zarudlou a podrážděnou
kůži, napomáhá ke
zmírnění svědění.
Přirozeně hydratuje
a udržuje pokožku ve
zdravé rovnováze, snižuje
produkci kožního mazu.
Gel je obohacen o výtažky
z tea tree oil a tymiánu.
Doporučuje se také
ke kosmetické péči
o pokožku se sklonem
k akné či jiným kožním
problémům.

ŠAMPON
PROTI LUPŮM SE SÍROU
200 ml
Šampon obsahuje sirnou
termální vodu z přírodního
léčivého pramene lázní
Velké Losiny a 1% síry.
Unikátní kombinace
použitých ingrediencí
udržuje pokožku hlavy
v přirozené rovnováze
a omezuje tvorbu lupů.
Díky panthenolu šampon
regeneruje a zklidňuje
pokožku. Je vhodný jako
doplněk k péči o vlasy
a vlasovou pokožku u osob
s problémy v této oblasti
spojené se zvýšeným
maštěním vlasů, tvorbou
lupů a jinými kožními
problémy.

Mýdlo
se sírou
100 g
Sirné mýdlo obsahuje
sirnou termální vodu
z přírodního léčivého
pramene lázní Velké
Losiny a 6% síry.
Mýdlo je ručně vyráběné
a je obohaceno
o geránium, šalvěj
a avokádový olej.
Síra obsažená v mýdle
má výrazný antiseptický
a antibakteriální účinek,
působí také proti plísním.
Mýdlo je vítaným
pomocníkem v péči
o problematickou
a mastnou pleť
s projevy akné, lupénky
a nejrůznějších ekzémů.

EAN: 8594027250231
PDK: 4621554
Doporučená MOC: 149 Kč

EAN: 8594002393717
PDK: 4522588
Doporučená MOC: 349 Kč

EAN: 8594002393748
PDK: 4522539
Doporučená MOC: 219 Kč

EAN: 8594002393731
PDK: 4522570
Doporučená MOC: 239 Kč

EAN: 8595140010290
PDK: 3816031
Doporučená MOC: 149 Kč

www.thermelove.cz

