
Γιαούρτι και Ροδέλαιο
ΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΧΎΛΙΣΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΙΡΆ 
ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ!

Η καλλυντική σειρά γιαούρτι και ροδέλαιο συνδυάζει τα πλέον διάσημα σε όλο τον κόσμο βουλγάρικα προϊόντα – το γιαούρτι και το  
πλούσιο σε έλαια ρόδο, για να ενισχυθεί η ευεργετική τους επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Το συμπύκνωμα γιαουρτιού έχει υψηλής 
αξίας αποτέλεσμα καθώς ενυδατώνει, απαλύνει και λειαίνει το ξηρό και προβληματικό δέρμα, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε λιπίδια, 
πρωτεΐνες, μέταλλα αι βιταμίνες. Το δέρμα γίνεται λείο και ελαστικό, ενυδατωμένη σε βάθος και ανακτά την σατινέ απαλότητά του. Το 
ροδέλαιο δρά τονωτικά, αναζωογονητικά, έχει αντιφλεγμονώδη , αντιμικροβιακή και αφροδισιακή δράση. Αυτό, σε συνδυασμό με τις 
ελαφρώς τονωτικές και καταπραϋντικές του ιδιότητες, το κάνει κατάλληλο για το γηρασμένο, ξηρό κι ευαίσθητο δέρμα, καθώς και για δέρμα 
με κοκκινίλες και φλεγμονές.

Προϊόντα

6475

Λοσιόν Σώματος

Μαλακώνει το δέρμα και το προστατεύει από φλεγμονές. 
Συμπύκνωμα  γιαουρτιού,  ροδέλαιο και  ροδόνερο από ρόδο 
της  Δαμασκού παρέχουν την αναγέννηση του δέρματος και 
ενυδάτωση.
ΧΩΡΙΣ PARABENS

 

 

6296

Κρέμα Σώματος

Μαλακώνει το δέρμα και το προστατεύει από φλεγμονές. 
Συμπύκνωμα γιαουρτιού, ροδέλαιο και ροδόνερο από ρόδο της 
Δαμασκού παρέχουν την αναγέννηση του δέρματος και 
ενυδάτωση.

Χρήση

6422

Κρέμα Χεριών

Μαλακώνει το δέρμα των χεριών  και το προστατεύει από 
φλεγμονές. Συμπύκνωμα  γιαουρτιού,  ροδέλαιο και  ροδόνερο 
από ρόδο της  Δαμασκού για ανάπλαση και  ενυδάτωση.

 

5995

Scrub Σώματος

Ένας συναρπαστικός συνδυασμός από φυσικούς κρυστάλλους 
ζάχαρης, φυτικά έλαια και απαλό αφρό με  άρωμα ρόδου. 
Συμπύκνωμα  γιαουρτιού και έλαιο από ρόδο της Δαμασκού 
αναζωογονούν και ενυδατώνουν το δέρμα σας. Βερικοκέλαιο, 
αμυγδαλέλαιο και σταφύλοκουκουτσέλαιο   θρέφουν και 
μαλακώνουν σε βάθος. Φυσικοί κρύσταλλοι ζάχαρης αφαιρούν 
απαλά τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος 
τονώνοντας  την αναπνοή.

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

 

6127

Σαμπούαν-Αφρόλουτρο

Προσφέρει σαν δώρο  μια απίστευτη αίσθηση φρεσκάδας και 
καθαριότητας.

Συμπύκνωμα  γιαουρτιού και έλαιο από ρόδο της Δαμασκού 
για ανάπλαση και  ενυδάτωση του δέρματος και των μαλλιών.
The λεπτό άρωμα  του ρόδου της Δαμασκού κάνει το ντους μια 
εμπειρία μοναδική, με καταπραϋντική και εξισορροπητική 
δράση.
Χρήση

200 ml.
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