ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ за РЕГИСТРАЦИЯ
«Ацерола»

(тропическа вишна на таблетки)

Вива Куул Душ гел

Хранителна добавка с общоукрепващо действие. Съдържа
концентрат от сок от Ацерола. За задоволяване нуждата на организма от витамин С. Ацеролата съдържа до 4,5% повече витамин С, в сравнение с 0,05%
в обелен портокал. Ацеролата доставя два пъти повече магнезий, калий и
витамин В5 в сравнение с портокала. Ацеролата е източник на витамин А.
Укрепва имунитета и целия организъм, има силно антиоксидантно действие.
Препоръчва се при преумора, след боледуване, в период на бременност и
лактация, за профилактика при отпадналост, кашлица, слабост от вирусен и
характер.Арт. S 05. 60 таблетки

Освежаващ 2 в 1 шампоан и гел за душ с еделвайс, планински кристал и таурин, внимателно почиства кожата
и измива косата без да оставя следи.
Алое Вера и Пантенол овлажняват и успокояват кожата.
Освежаващият и ревитализиращ ефекти, с изключително
мъжка аура и аромат, са постигнати благодарение на ледниковата вода от швейцарски алпийски глетчер.
Арт. I 154; нетно количество 200 мл

31,33 лв. 24,17 лв.

32,58 лв 25,06 лв

Масло от Бразилски ПОРТОКАЛ
Маслото от портокал оказва спазмолитично и успокояващо действие, има позитивно въздействие върху нервната система, повишава работоспособността и концентрацията на вниманието. Аромаваните с портокалово масло са ефикасни против безсъние, при нервна
възбуда, помага за отстраняване на целулит.
Маслото от портокал почиства добре кожата, избелва пигментните
петна, способства за обновяването на клетките, подобрява цвета на
лицето. Маслото се добавя в козметични кремове, балсами, лосиони
и др. Особено е ефикасно за суха кожа.
21,18 лв. 16,29 лв.
Арт. 113 Нетно количество 10 мл

КРЕМ за РЪЦЕ и НОКТИ с АРГАНИЯ
Вашите ръце са вашата визитна картичка. Кожата на ръцете е
най-подвластна на негативните въздействия на околната среда
и затова се нуждае от специална и постоянна грижа. Нежната консистенция на крема за ръце и нокти, с арганово и бадемово масло,
хамамелис, витамин Е и провитамин B5 подхранва и предпазва кожата на ръцете, прави я нежна и гладка, подобрява структурата ѝ.
Овлажнява кожата, предотвратява преждевременното ѝ стареене.
Осигурява допълнителна грижа за ноктите и кутикулата. Особено
ефективен за суха и увредена кожа, чупливи нокти.
Не оставя мазен блясък на кожата.
Арт. I 340; нетно количество 50 мл

19,78 лв. 15,23 лв.

Балсам «Алпийски билки»
Универсален балсам създаден от великолепна комбинация: екс- тракти от етерични масла от 33 билки, натурални масла ши и рициново. Oтлично дезинфекциращо и антибактериално средство. Не предизвиква алергии! Препоръчва се при: простуда, хрема, кашлица, остри инфекциозни и вирусни състояния, болки в гърлото
и главата, виене на свят, болки и високо налягане в ушите, ухапвания от насекоми, болки в мускулите и ставите,
помага при възпаления на опорно-двигателната система, спортни травми, разтягане на мускулите. Зарежда с
енергия, тонизира, способства за проясняване на съзнанието и повишава концентрацията. Благодарение на
своята висока ефективност и компактна опаковка е незаменим помощник при пътувания.
Арт. Е 147 Нетно количество 10 г

21,18 лв.16,29 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ на ПАКЕТА 97,04 лв
ВМЕСТО 126,05 лв

