
Magnolia & Rose Petals
με απαλό λουλουδένιο άρωμα μανόλιας και τριαντάφυλλου

Προϊόντα

5041

Herbal soap

Soap with a delicate floral aroma of magnolia and rose, which 
has a beneficial effect on the senses, and creates a feeling of 
freshness and cleanliness.

Suitable for daily use.

 

MAGNOLIA AND ROSE PETALS soap contains:

Shea butter - rich in vitamins and fatty acids. The oil is a 
natural skin moisturizer and has emollient, greasing and 
conditioning properties. It has a restructuring effect on the 
epidermis and maintains skin elasticity. In soap, shea butter 
adds finesse and richness to the skin.
Cocoa butter - a natural stimulant that accelerates cell 
turnover, improves hydration, gives shine and smoothness and 
maintains skin elasticity. Source of natural antioxidants. Gives 
a velvety texture to soap and suds.
Rose Petals - Dried rose petals are a mild body scrub, 
decorative, and toning ingredient. They complement the gentle 
scent of the soap and pleasantly caress the skin.

06848

ΚΡΕΜΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μια κρέμα βουτύρου σώματος με απαλό λουλουδένιο άρωμα 
μανόλιας και τριαντάφυλλου, που επιδρά ευεργετικά στις 
αισθήσεις, δημιουργεί αίσθημα δροσιάς & καθαρότητας. 
Προσφέρει πλήρη άνεση στο δέρμα. Ο συνδυασμός των 
δραστικών ουσιών αποκαθιστά την ισορροπία του ύδατος, 
ενυδατώνει και κάνει το δέρμα μαλακό και ελαστικό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Βάλτε το στο καλά καθαρισμένο δέρμα και 
κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
200 ml

06869

ΚΡΕΜΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Μια κρέμα βουτύρου χεριών με ελαφριά μεταξένια και απαλή 
υφή, κατάλληλη για καθημερινή φροντίδα. Η Βιταμίνη Β3 και τα 
φυσικά φυτικά έλαια από καριτέ και κακάο ταυτόχρονα 
τονώνουν και ενυδατώνουν το δέρμα των χεριών, αφαιρώντας 
τις ξηρές και σκληρυμένες ζώνες δέρματος. Κατέχει απαλό 
λουλουδένιο άρωμα μανόλιας και τριαντάφυλλου, που επιδρά 
ευεργετικά στις αισθήσεις.

Χρησιμοποίηση: Βάλτε το στα πλυμένα και στεγνά χέρια και 
κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
75 ml

06879

Σαμπουάν & τζελ για ντους

Ένα σαμπουάν & τζελ για ντους με απαλό λουλουδένιο άρωμα 
μανόλιας και τριαντάφυλλου, που επιδρά ευεργετικά στις 
αισθήσεις, δημιουργεί αίσθημα δροσιάς & καθαρότητας. 
Εμπλουτισμένο με ελαιόλαδο για την βελτίωση της σύνθεσης 
του δέρματος και των μαλλιών. Ενυδατώνει και μαλακώνει 
λεπτά, αποκαθιστά τη ζωηρότητα και τη λάμψη των μαλλιών, 
διευκολύνει το χτένισμα των μαλλιών.

Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Βάλτε το στα υγραμένα μαλλιά και σώμα 
μέσω ελαφρών κινήσεων μασάς και μετά πλένετε με άφθονο 
νερό.
250 ml
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