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Крем Нони
Естествена грижа за здрава кожа!

Активни съставки:
С екстракт от Нони и 

масло от жожоба

Богатият му и балансиран състав подхранва 
кожата, гарантира нейната защита и бърза 

регенерация при проблемна кожа, рани, 
изгаряния, обриви, груба кожа.

Попива бързо, съхранява влагата в кожата и я 
насища с биологично-активни вещества, които 

засилват естествените защитни функции на 
кожата и нейния метаболизъм. Доставя богата 

гама биологично активни.

Наличието на Нони придава мощно 
антиоксидантно действие на продукта, защитава 

клетките на кожата, спомага за регулирането на 
физиологичните функции, активиране на 

обмяната на веществата, възстановява младежкия 
вид. Бързо регенерира кожата, възстановява 

естествената и свежест, блясък и кадифен вид

Цена: 40,00 лева

Уникален крем, чието действие се усеща
след първото нанасяне.

100 ml



Шампоан с алое вера
За копринена коса!

Активни съставки:
Гел от алое вера (35 %) и 

копринени протеини.
Съдържа

колагенов хидролизат.

Шампоанът с алое вера е особено подходящ
и за ежедневно приложение за нормална и 

суха коса. Действие: Чрез комбинацията 
между гел от алое вера и копринени 

протеини косата се измива и се поддържа по 
нежен и щадящ начин.

Копринените протеини придават на косата 
естествен, искрящ блясък и осигуряват мека, 

кадифена плътност и обем. Те са превъзходни 
източници на влага и заради това предпазват 
ефективно кожата на главата от изсушаване.

Цена: 26,00 лева

За щадяща поддръжка на нормална и суха коса 
и чувствителна кожа на главата.

500 ml



Гел за устни с алое вера
За гладки и пухкави устни!

Активни съставки:
Алое вера, растителен 
витамин E, пантенол, 

масло от месестата част на 
плода на ракитник 

(hippophaе rhamnoides) и 
филтър (LSF 6).

Попива бързо и прави напуканите устни 
отново меки и еластични. Предпазва ги от 

вредните лъчи, студа и въздействието на 
околната среда, благодарение на защитните 

активни вещества.

Поддържащият крем за устни с алое вера е 
подходящ за употреба преди нанасяне на 
червило или гланц. Предпазва устните от 

химикалите, които се съдържат в някои от тях. 
Не трябва да липсва в никоя дамска чанта.

Цена: 10,00 лева

Изглажда и поддържа устните
и кожата около тях.

15 ml



Паста за зъби с алое вера
За активна грижа за зъбите и устата

Активни съставки:
алое вера 45 %, ментово 

масло и масло от 
карамфил.

Съдържа алантоин и 
глицерин.

Пълноценната грижа за устната кухина е необходима за 
здравето, красотата и успеха. Здравите зъби и нормалната 

микрофлора на устната кухина играят важна роля за 
функционирането на целия стомашно -чревен тракт. 
Здравите зъби и свежият дъх са нужни и за високото 

самочувствие и добрата комуникация с околните. 
Съдържанието на ментово масло засилва 

противовъзпалителното, охлаждащото и освежаващото 
действие на пастата.

Почиства зъбите основно, без да атакува
зъбния емайл и предпазва от възпаления и 

кървене на венците. Осигурява
продължителна свежест на дъха.

Цена: 10,00 лева

За поддържане на зъбите, венците и
свежия дъх.

100 ml



Билков лосион за след бръснене
За чувствителна и нормална кожа

Затваря порите и успокоява кожата след бръснене

Активни съставки:
Коприва, хвощ, бял 

равнец, розмарин, 
бреза.

коприва - успокоява възпаленията и действа 
антибактериално;

хвощ – има противовъзпалително действие,

богат на Витамин С и провитамин А,  подобрява 
еластичността и пропускливостта на кръвоносните 

съдове;

бял равнец – действа тонизиращо и антисептично; 

розмарин – подобрява кръвообръщението,почиства

и тонизира кожата;

бреза – стимулира кожата и подобрява 
кръвообръщението.

Цена: 19,50 лева

Нежно и деликатно предотвратява 
раздразнения след бръснене

Придава свежест и приятно усещане

100 ml



Крем за лице за мъже
За мъже, които не искат да остаряват!

Активни съставки:
Уникална комбинация от 

високоефективни 
масла от: пшенични 
зародиши, бадемово

масло, масло от норка, 
масло от жожоба и мед.

Бадемовото масло подхранва, действа 
успокояващо и омекотяващо, придава 

кадифена мекота и гладкост.

Маслото от норка е изключитено богато на 
есенциални мастни киселини, подхранва 

кожата в дълбочина и има регенериращ ефект. 
Маслото от жожоба подобрява кръво- и 

лимфообращението, подхранва и регенерира.

Медът притежава почти същата рН-стойност 
като на човешката кожа.

Цена: 26,00 лева

Възстановява уморената кожа, успокоява,
ревитализира и регенерира!

100 ml
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Универсален почистващ гел
Почистете бързо всичко вкъщи с екологичен гел!

Данни за съдържанието по 
препоръката на ЕС:

Под 5% нейонизирани тензиди 
(захарен тензид), 5-15 % 

анионни тензиоактивни 
вещества. Други съставки: 

готварска сол, 
ароматизатори, затъмнител, 

лимонена киселина.

Универсалният гел почиства всичко наоколо и 
замества много почистващи препарати, 

съчетани в един продукт! Незаменим за всяко

домакинство.

Достатъчни са 2 супени лъжици (20 ml) на 10 
литра вода. Съотношението при разтвор е 1:500. 
Това означава, че в 500 мл вода се разтваря 1 мл 

от универсалния почистващ гел. (1 капачка от 
опаковката на гела е 5 мл).

Цена: 26,00 лева

Бельо, вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, 
всякакви домакински прибори и санитария се 

почистват с универсалния гел, независимо дали 
със студен или топъл разтвор.

1000 ml
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