
Φρούτα του Πάθους
Επίδραση των ενεργών συστατικών των καλλυντικών σειρών:

βούτυρο κακάο – έχει μαλακτική, ενυδατική και θρεπτική δράση.Ελαιόλαδου, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, που διατηρούν τα κύτταρα γερά,

Ο συμπυκνωμα απο γιαουρτι και απο ενυδατωνουν και απαλύνει το δερμα σε βαθος.

προβιταμίνη Β5, συμπληρώνει την πλούσια υφή, υποβοηθώντας την ενυδάτωση της επιδερμίδας και δυναμώνωντας την ελαστικότητά της.

Προϊόντα

6284

Κρέμα σώματος Φρούτα Του 

Πάθους

Κρέμα σώματος Φρούτα Του Πάθους

Βελτιώνει τη διάθεσή σας και επαναφέρει την αρμονία του 
σώματος και του πνεύματος. Στιγμιαία λιώνουν στο δέρμα 
σαςθρέφοντας και ενυδατώνοντας το βαθιά.Το βούτυρο κακάο 
και καριτέ αλλά και το συμπύκνωμα γιαουρτιού που περιέχεται 
επαναφέρει την ισορροπία των λιπιδίων και της υγρασίας του 
δέρματος και παρέχει μακρόχρονη ενυδάτωση.
250 ml

5992

Scrub Σώματος Φρούτα του 

Πάθους

Έχει ένα ακαταμάχητο συνδυασμό φυσικών κρυστάλλων 
ζάχαρης, φυσικά έλαια και πλούσιο αφρό με το υπέροχο 
άρωμα από φρούτα του πάθους. Κατακτά και διεγείρει τις 
αισθήσεις σας προσφέροντας ενυδάτωση, ενώ απαλά αφαιρεί 
τα περιττά νεκρά  κύτταρα, τονώνοντας την αναπνοή του 
δέρματος ,βοηθώντας το να απαλλαγεί από τις τοξίνες. Αυτό το 
ευχάριστο αναζωογονητικό μασάζ έχει αντίκτυπο στην 
καθημερινή αποβολή του στρες.

240 ml

6227

Αφρόλουτρο Φρούτα του Πάθους

Mε ελαιόλαδο και προβιταμίνη Β5. Δίνει μια απίστευτη αίσθηση 
φρεσκάδας και καθαρότητας. Το ελαιόλαδο και προβιταμίνη Β5 
αναγεννούν το δέρμα και το ενυδατώνουν. Αποτυπώνει τις 
αισθήσεις με ένα μεθυστικό άρωμα φρούτων του πάθους και 
μετατρέπει το μπάνιο σε μια μοναδική εμπειρία.

250 ml

6276

Υπερ ενυδατικό λάδι σώματος 

Passion Fruit

Υπερ ενυδατικό λάδι σώματος Μαρακούγια με αμυγδαλέλαιο 
και Βιταμίνη Ε τυλίγει το σώμα με ένα αόρατο φιλμ, που 
προστατεύει το δέρμα από την ξηρότητα. Το αμυγδαλέλαιο και 
βιταμίνη Ε εξαφανίζουν τις σκληρές ζώνες και βοηθούν την 
μακράς διάρκειας ενυδάτωσή τους. Η επιδερμίδα γίνεται ξανά 
απαλή, μεταξένια στην αφή, με έντονο άρωμα μαρακούγια. 
Κατάλληλο και για μασάζ.

100 ml

6441

Κρέμα χεριών Φρούτα του Πάθους

Κρέμα χεριών Φρούτα του Πάθους με βούτυρο κακάο, βούτυρο 
καριτέ και γιαούρτι

Για καθημερινή φροντίδα για ξηρή και πολύ ξηρή επιδερμίδα 
στα χέρια , με νόστιμο άρωμα από μαρακούγια. Πλούσια 
φόρμουλα με φυσικά σπορέλαια κακάο, καριτέ και τζοτζόμπα, 
που λειαίνουν, τρέφουν και μαλακώνουν. Το συμπύκνωμα 
γιαουρτιού κινητοποιεί τη φυσική ενυδάτωση της επιδερμιδας 
και την προφυλλάσει απο την απώλεια υγρασίας.

75 ml

 

5278

Φυσικό Σαπούνι Σπόγγος Φρούτα 

του Πάθους

Σαπούνι με την ισχυρή, συναρπαστική γεύση των φρούτων του 
πάθους. Ο συνδυασμός σφουγγάρι και σαπούνι σε ένα, 
παρέχουν απαλό μασάζ του δέρματος και την άνεσή σας στο 
μπάνιο. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
75 g

6034

Άλατα μπάνιου Φρούτα του Πάθους

Μοναδικό προϊόν, που αποτελείται από μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία. Το αξέχαστο άρωμα των φρούτων του πάθους 
διεγείρει τις αισθήσεις και την φαντασία σου.
250 g

5547

Passion Fruit

Το σαπούνι έχει το δυνατό, συναρπαστικό άρωμα φρούτων του 
πάθους. Πλούσιο κρεμώδη αφρό για τον απαλό καθαρισμό της 
επιδερμίδας σας.Κατάλληλο για κάθε τύπο δέρματος.

3919

χωρίς οινόπνευμα Φρούτα του 

Πάθους

 χωρίς οινόπνευμα Φρούτα του Πάθους
10 ml

07120

Soy candle

Κερί σόγιας &quot;Passion fruit&quot; ποτήρι. Φυσικό κερί 
σόγιας με δυνατό και ερεθιστικό άρωμα φρούτων του πάθους.
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