ПРОПОНУЄМО НАСОЛОДИТИСЯ ЯСКРАВИМИ ЕМОЦІЯМИ
РАЗОМ З НОВОЮ КОСМЕТИЧНОЮ СЕРІЄЮ

Серія створена як для прихильниць чуттєвих ароматів з ніжними
квітковими акордами та нотами свіжості, так і для жінок , що готові
екперементувати, яким до смаку спокусливі аромати десертів та
освіжаючих напоїв. Продукти мають яскраві вишукані аромати, які
огортають тіло та супроводжують його ледь відчутним шлейфом ще
протягом деякого часу, що додає задоволення та покращує настрій!

Продукти, що містять
цілющі природні компоненти,
справжній подарунок для ніжної
жіночої шкіри. Вони чудово
доглядають за шкірою, роблять її
м'якою, шовковистою, дарують
відчуття свіжості та комфорту.

ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО ОЧИЩЕННЯ НА ОСНОВІ КВІТКОВОЇ ВОДИ
ТА РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ

 інгредієнти вироблено з
натуральної рослинної сировини
 продукти вироблено на очищеній воді
 миюча основа рослинного
походження

Квіткова вода виробляється з натуральної рослинної сировини та має високу
концентрацію біологічно активних речовин. Квіткова вода є чудовим природним
зволожуючим засобом, добре тонізує, заспокоює, пом'якшує шкіру, сприяє її регенерації
та покращенню структури. Крім того, квіткова вода впливає на психічний стан, може як
заспокоїти, так і надати заряду здорової енергії.
АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Не містять:
SLS,
парабенів
силіконів
мила
похідних формальдегіду

Безпека навколишнього середовища:
використовуються рослинні компоненти,
які легко поновлюються у природі
 компоненти, що входять до складу
продуктів розкладаються в навколишньому
середовищі на нешкідливі речовини
 тара підлягає вторинній переробці

ПАНТЕНОЛ

глибоко зволожує, прискорює відновлення клітин епідермісу, допомагає
зберегти об’єм колагенових волокон та попереджує подразнення

КВІТКОВА ВОДА ІРИСУ

допомагає відновити еластичність шкіри та заспокоїти її , усуває
відчуття сухості та пом'якшує шкіру

КВІТКОВА ВОДА КРОКУСУ

сприяє покрашенню структури шкіри, заспокоює, зволожує, робить
шкіру м’якою та шовковистою на дотик

КВІТКОВА ВОДА ОРХІДЕЇ

пом’якшує, зволожує та робить шкіру гладенькою

КВІТКОВА ВОДА ФРЕЗІЇ

заспокоює, зволожує, робить шкіру м’якою та оксамитовою на дотик

ЕКСТРАКТ ВИНОГРАДУ

тонізує шкіру, надає пружності та покращує її колір

ЕКСТРАКТ ЛАЙМУ

активізує процеси оновлення шкіри,надає тонусу та гарного здорового
кольору

ЕКСТРАКТ МИГДАЛЮ

зволожує та живить шкіру, робить її м’якою та гладенькою

ЕКСТРАКТ М'ЯТИ

знімає подразнення, заспокоює, освіжає та надає відчуття прохолоди



ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО ОЧИЩЕННЯ НА ОСНОВІ КВІТКОВОЇ ВОДИ
ТА РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ
ЛЕГКО ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА НІЖНУ ПІНУ, М'ЯКО ОЧИЩУЮТЬ ТА ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ШКІРОЮ

SOFT PLEASURE
неймовірна м’якість

Гель-крем для душу
ORCHID
460 мл
4820023209121

Крем-мило
ORCHID
350 мл
4820023209213

DELICATE LUXURY
розкішна ніжність

Гель для душу
FREESIA
460 мл
4820023209152

Гель-мило
FREESIA
350 мл
4820023209190

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
КВІТКОВА ВОДА ОРХІДЕЇ

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
КВІТКОВА ВОДА ФРЕЗІЇ

Гель-крем для душу та крем-мило ORCHID
справжній подарунок для ніжної жіночої шкіри
.
Легкий, чарівний аромат орхідеї огорне ваше тіло
ніжною вуаллю, покращить настрій.

Гель для душу та гель-мило FREESIA перетворять
звичайну процедуру в ритуал чистоти і краси.
Вишуканий чуттєвий аромат з переливами фрезії
огортає тіло і супроводжує його ледь відчутним
шлейфом ще протягом деякого часу.

FRESH PERFECTION

SILK TOUCH

досконала свіжість

шовковий дотик

Гель для душу
LA VERT
460 мл
4820023209169

Гель для душу
BLUE IRIS
460 мл
4820023209145

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
КВІТКОВА ВОДА КРОКУСУ

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
КВІТКОВА ВОДА ІРИСУ

Гель для душу LA VERT підійде
для жінок, які надають перевагу
свіжим зеленим ароматам.

Чудовий аромат гелю для душу BLUE
IRIS робить водні процедури особливо
приємними.

В вишуканій парфумерній
композиції злилися витончений
аромат весняної свіжості та ніжні
квіткові акорди.

Неперевершений легкий квітковопудровий аромат ірису, дарує відчуття
насолоди та гармонії.

ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОГО ОЧИЩЕННЯ НА ОСНОВІ КВІТКОВОЇ ВОДИ
ТА РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ
ЛЕГКО ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА НІЖНУ ПІНУ, М'ЯКО ОЧИЩУЮТЬ ТА ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ШКІРОЮ

DELICIOUS
TASTE
смак насолоди

Гель-крем для душу
MACARONS

460 мл
4820023209138

SELEBRATORY
святковий настрій

COOL
ALLUREMENT
спокуслива прохолода

Крем-мило

Гель для душу

Гель-мило

Гель для душу

350 мл
4820023209220

460 мл
4820023209183

350 мл
4820023209206

460 мл
4820023209176

MACARONS

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
ЕКСТРАКТ МИГДАЛЮ
Цей гель для душу та мило неодмінно припаде до смаку
сучасній дівчині, яка має пристрасть до вишуканих
десертів.
Спокусливий аромат французького десерту поєднує в
собі м’які ноти крем-брюле та дорогоцінного шафрану, а
витончений аромат рожевого сандалового дерева надає
йому яскравості.

MOJITO

MOJITO

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
ЕКСТРАКТ ЛАЙМУ ТА М'ЯТИ
Приваблива та спокуслива парфумерна інтерпретація
Кубинського мохіто неодмінно сподобається енергійним
активним дівчатам.
Свіжа зелена м'ята, іскристий сік лайму в поєднанні з ромом
з цукрової тростини надають цьому ароматному коктейлю
освіжаючий характер.

CHAMPAGNER

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
ЕКСТРАКТ ВИНОГРАДУ
Що може створити більш святковий настрій, ніж келих
шампанського?! Даруй собі свято щодня разом с гелем
для душа CHAMPAGNER.
Його яскравий фантазійний аромат має легку квітковозелену композицію з делікатним натяком на шампанське
в серці аромату, а кремово-ванільні акценти
забезпечують бальзамічний дотик в шлейфі аромату

КРЕМИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ ТА РУКАМИ

 інгредієнти вироблено з
натуральної рослинної сировини
 продукти вироблено на очищеній воді

Ніжні креми добре вбираються, дарують шкірі комфорт та свіжість, активно працюють
над покращенням її стану. Креми містять активні компоненти вироблені з натуральної
рослинної сировини: протеїни шовку, рослинні протеїни, масло каріте та пантенол.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ
Не містять:







SLS
ізопарабенів
силіконів
похідних формальдегіду
барвників

Безпека навколишнього середовища:
використовуються рослинні компоненти,
які легко поновлюються у природі
 компоненти, що входять до складу
продуктів розкладаються в навколишньому
середовищі на нешкідливі речовини
 тара підлягає вторинній переробці

ПАНТЕНОЛ

глибоко зволожує, прискорює відновлення клітин епідермісу, допомагає
зберегти об’єм колагенових волокон та попереджує подразнення

МАСЛО КАРІТЕ

сприяє покращенню стану шкіри, оновлює, підвищує її пружність та
еластичність; насичує шкіру поживними елементами, пом'якшує, зволожує і
підсилює захисні функції шкіри

ПРОТЕЇНИ ШОВКУ

ефективно пом’якшують, розгладжують, надають пружності; сприяють
утриманню вологи в епідермісі шкіри, що забезпечує тривале відчуття
приємної свіжості

РОСЛИННІ
КЕРАМІДИ

відновлюють поверхневий шар шкіри, зволожують, оберігають глибокі шари
епідермісу від втрати вологи, роблячи шкіру стійкою до несприятливих
факторів зовнішнього середовища, що попереджує передчасне старіння
шкіри; покращують її еластичність та тонус



КРЕМИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ ТА РУКАМИ
ЛЕГКО РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ ТА ВБИРАЮТЬСЯ В ШКІРУ, НЕ ЗАЛИШАЮТЬ ВІДЧУТТЯ ЛИПКОСТІ

SILK TOUCH

FRESH PERFECTION

DELICATE LUXURY

шовковий дотик

досконала свіжість

розкішна ніжність

Крем для тіла
BLUE IRIS
пом’якшуючий
250 мл
4820023209053

Крем для рук
BLUE IRIS
пом’якшуючий
195 мл
4820023209039

Крем для тіла
LA VERT
зволожуючий
250 мл
4820023209077

Крем для рук
LA VERT
зволожуючий
195 мл
4820023209046

Крем для тіла
FREESIA
оновлюючий
250 мл

4820023209060

Крем для рук
FREESIA
оновлюючий
195 мл
4820023209022

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
ПРОТЕЇНИ ШОВКУ

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
РОСЛИННІ КЕРАМІДИ

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ :
ПАНТЕНОЛ
МАСЛО КАРІТЕ

Креми, що містить природні активні компоненти
рослинного походження, мають ніжну текстуру,
пом’якшують шкіру, покращують її зовнішній вигляд,
надають шовковистої гладкості.

Ніжні та легкі креми на основі активних рослинних
компонентів чудово зволожують, пом’якшують шкіру,
роблять її ніжною, гладенькою та доглянутою.

Збалансовані формули кремів на основі природних
рослинних компонентів лагідно доглядають,
оновлюють шкіру, надають їй оксамитової м’якості ,
роблять приємною на дотик.

Неперевершений легкий квітково-пудровий аромат
ірису дарує відчуття насолоди та гармонії.

В вишуканій парфумерній композиції злилися
витончений аромат весняної свіжості та ніжні
квіткові акорди

Вишуканий чуттєвий аромат з переливами фрезії
огортає тіло і супроводжує його ледь відчутним
шлейфом ще протягом деякого часу.

