
Γιαούρτι και Κουφοξυλιά
Γιαούρτι και Κουφοξυλιά

ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΠΟΥ ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Το αιθέριο έλαιο του καρπού ζαμούκος – μειώνει την φλεγμονή και καταπραύνει το ερεθισμένο δέρμα. Το συμπύκνωμα από γιαούρτι – 
ενυδατώνει, μαλακώνει και λειαίνει την ξηρη και προβληματική επιδερμίδα. Αυτή γίνεται λεία και ελαστική, ενυδατωμένη σε βάθος και 
ξαναβρίσκει την σατινένια της απαλότητα.προβιταμίνη Β5, συμπληρώνει την πλούσια υφή, υποβοηθώντας την ενυδάτωση της επιδερμίδας 
και δυναμώνωντας την ελαστικότητά της.

Προϊόντα

06459

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ YOGURT 

AND ELDERBERRY

Ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα για ορατά πιο λαμπερό δέρμα. 
αποκαθιστά την άνεση, ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα 
και δημιουργεί μια αίσθηση μεταξένιας απαλότητας. Εκχύλισμα 
φρούτων Κουφοξυλιάς (Σαμπούκου) και γιαούρτι αναγεννούν 
το δέρμα, έχοντας αντιοξειδωτική  και αντιφλεγμονώδης δράση.
Χρήση:  - Απλώστε σε καθαρό δέρμα και κάνετε μασάζ μέχρι 
την πλήρη απορρόφηση του προϊόντος

30 ml

06393

Τζελ καθαρισμου προσωπου

απομακρυνει απαλα τους ρυπος, χωρις να αφυδατωνει την 
επιδερμιδα. Το πολυγαλακτικο οξυ κανει απολεπιση και 
καθαριζει τους πορους σε βαθος, απομακρυνοντας το περιττο 
σμηγμα. Το εκχυλισμα σαμπουκου εχει αντιφλεγμονωδη 
δραση, μειωνει την φλεγμονη και καταπραυνει το ερεθισμενο 
δερμα. Τροπος χρησης: απλωστε στην υγρη επιδερμιδα του 
προσωπου, του λαιμου και του ντεκολτε. Καντε μασαζ με 
απαλες κινησεις, στη συνεχεια ξεβγαλτε με νερο.
Αποφυγετε την επαφη με τα ματια!

100 ml

06297

Κρέμα Σώματος

Ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα για ορατά πιο λαμπερό δέρμα. 
αποκαθιστά την άνεση του σώματος, ενυδατώνει σε βάθος την 
επιδερμίδα και δημιουργεί μια αίσθηση μεταξένιας απαλότητας. 
Εκχύλισμα φρούτων Κουφοξυλιάς (Σαμπούκου) και γιαούρτι 
αναγεννούν το δέρμα, έχοντας αντιοξειδωτική  και 
αντιφλεγμονώδης δράση.

200 ml

06469

Λοσιόν Σώματος Κουφοξυλιά & 

Γιαούρτι

Η ολοήμερη απαραίτητη περιποίηση της επιδερμίδας του 
σώματος. . Εκχύλισμα φρούτων Κουφοξυλιάς (Σαμπούκου) και 
βιταμίνη Ε προστατεύουν τα κύτταρα από τις επιβλαβείς 
επιδράσεις του περιβάλλοντος, έχοντας αντιοξειδωτικές και 
αντι-φλεγμονώδεις επιδράσεις.

Προβιταμίνη Β5 και  γιαούρτι κρατούν το δέρμα απαλό και 
ενυδατωμένο.

ΧΩΡΙΣ PARABENS
200 ml

06423

Κρέμα Χεριών Γιαούρτι & 

Κουφοξυλιά

Ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα για ορατά πιο όμορφα χέρια. 
Εκχύλισμα φρούτων Κουφοξυλιάς (Σαμπούκου) και γιαούρτι 
για αναγέννηση του δέρματος, , έχοντας αντιοξειδωτική  και 
αντιφλεγμονώδης δράση.

 

75 ml

05981

Scrub Σώματος 

Κουφοξυλιά-Γιαούρτι

Είναι ένας απίστευτος συνδυασμός  φυσικών κρυστάλλων 
ζάχαρης και φυσικό αμυγδαλέλαιο, σταφυλοκουκουτσέλαιο και 
βερικοκέλαιο με φρέσκο άρωμα απο άγρια μούρα 
εμπλουτισμένο με εκχύλισμα φρούτων Κουφοξυλιάς 
(Σαμπούκου) και γιαούρτι με αντιοξειδωτική και 
αντιφλεγμονώδη δράση για επιπλέον φροντίδα. Ως 
αποτέλεσμα το δέρμα είναι καθαρό, λείο και μεταξένιο στην 
αφή.
240 g
ΧΩΡΙΣ PARABENS
 

 

06128

Αφρόλουτρο Γιαούρτι & 

Κουφοξυλιά

Απίστευτο μείγμα από  κρεμώδη αφρό και σαγηνευτικό άρωμα  
από άγρια μούρα. Εκχύλισμα φρούτων Κουφοξυλιάς 
(Σαμπούκου) και αναγεννητικό γιαούρτι ενυδατώνουν το δέρμα 
του σώματος.

 

06024

Αλατα μπανιου γιαουρτι και 

ζαμπουκος

Βελτιωνουν την κυκλοφορια του αιματοσ και βελετιωνουν τον 
τονο του δερμαγτοσ.
H περιεκτικοτητα του σε μεταλλα και μικροστοιχεια βοηθουν 
στην ανανεωση.
Το δερμα γινεται λειο και απαλο στην αφη.
250 ml

03084

Σπρεϊσωματοσ 

γιαουρτικαιζαμπουκοσ

Ελαφρυ και δροσιστικο σπρεϊ. Αρωματιζει ευζαριστα το δερμα.
Φυλλασσεται σε σκοτεινο και δροσερο  περιβαλλον, μακρυα 
απο εστιεσ αναφλεξησ.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Αρωματικο χωρου ζαμπουκοσ με 

μπαστουνακια ραταν

Ευχαριστη  παρουσια αρωματοσ για διαθεση και ευχαριστηση.
τροποσ χρησησ

5555

Σαπουνι

Το σαπουνι περιεχει γιαουρτι και εκχυλισμα απο τον καρπο του 
σαμπουκου.
Το γιαουρτι ειναι φυσικο ενυδατικο και υγροσκοπικο συστατικο, 
που χαριζει λεπτη υφη και απαλοτητα στο σαπουνι, το 
εκχυλισμα απο τον καρπο του σαμπουκου χρησιμοποιειται για 
την αντιφλεγμονωδη δραση του.Το σαπουνι ειναι καταλληλο 
για καθε τυπο δερματος.
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