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Съживи коСата Си!Съживи Сe!

Екологично  
чисти растения  
и билки, на които 
продуктите дължат 
лечебния си ефект.

Изключително  
и само натурални  
и organic  
съставки. 

Растителните екстракти  
и масла, се отглеждат  

в специални австралийски  
ферми. При отглеждането им  

не се използват изкуствени 
пестициди, хербициди,  
фунгициди  или други  

химически препарати.
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шампоаНишампоаНи

шампоаН  
за бляСък С червеНа 
малиНа 

Ефективно премахва замърсяванията, а 
благодарение на кокосовото масло защит-
ните слоеве на косата и скалпа остават 
непокътнати. Organic екстрактът от лист 
на червена малина, богат на витамините А 
и С, калций и магнезий, придава блясък и 
вдъхва живот на всеки кичур! 
Сертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил сулфат, изкуст-
вени аромати и оцветители, пропилен гликол, 
фталати и др.!

за  
нормална 

коса

237 ml 

шампоаН  
без аромат 

Organic маслото от жожоба оставя коса-
та невероятно мека, а антиоксидантният 
organic екстракт от зелен чай, богат на 
полифеноли и антиоксиданти, придава не-
устоим блясък. Оrganic екстрактите от во-
дорасли и коприва са източник на желязо, 
калций, калий и др., които бързо се абсор-
бират, укрепвайки всеки кичур коса. 
Сертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил сулфат, изкуствени 
аромати и оцветители, пропилен гликол, фтала-
ти и др.! Формула без фосфати!

за  
нормална 

коса

237 ml 

шампоаН за обем 
СъС зелеНа ябълка и 
джиНджифил 

Кокосовото масло почиства в дълбочина, 
а organic водораслите и екстрактът от коп-
рива укрепват и уплътняват. Патентовани-
ят organic екстракт от джинджифил оставя 
скалпа добре хидратиран и успокоен. Бла-
годарение на Organic екстрактите от зе-
лена ябълка и корен от мака, косата става 
много по-здрава и лъскава. За повече обем 
и естествен блясък! 
Продуктът е сертифициран по NSF Organic 
Standard. Не съдържа парабени, натриев лаурил 
сулфат, изкуствени аромати и оцветители, 
пропилен гликол, фталати и др.

 Носител на награда Beauty Awards, връчена от 
Fitness Magazine. 

за фина, 
 тънка коса  

без обем

237 ml 

шампоаН  
С италиаНСко червеНо 
грозде 

Запазва цвета за по-дълго време, укрепва 
косъма и защитава от вредното въздействие 
на ултравиолетовите лъчи. Екстрактът от 
италианско червено грозде осигурява анти-
оксиданти, предпазващи косата от неблаго-
приятните фактори на околната среда. Ко-
косовото масло отстранява замърсяванията, 
а organic водораслите и екстрактът от коп-
рива подхранват с витамини и минерали. 
Сертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа фосфати, парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.!

 Носител на награда Best of Beauty Awards 
(2009) в категория Грижа за косата, връчена от 
Better Nutrition Magazine.

за  
боядисана 

коса

237 ml  

 код: 3707  код: 3711  код: 3700  код: 3703 
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шампоаНишампоаНи

шампоаН  
С лимоНеНо чаеНо 
дърво 

Нежно отстранява замърсяванията и пре-
дотвратява прекомерното омазняване. 
Маслото от чаено дърво и екстрактът от 
лимонена трева регулират излишното про-
изводство на себум, без да лишават коса-
та и скалпа от естествената им влажност. 
Organic екстрактът от мака (корен) за-
здравява косъма и възстановява неговата 
структура. 
Сертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил сулфат, изкуствени 
аромати и оцветители, пропилен гликол, фтала-
ти и др.! Формула без фосфати.

за коса  
склонна към  
омазняване

237 ml 

подхраНващ  
шампоаН С кокоС

Подпомага състоянието на косата и скалпа 
при по-честа топлинна и химична обработ-
ка. Осигурява дълбока и трайна хидрата-
ция, благодарение на което косата изцяло 
бива възстановена. Изглажда и възвръща 
естествения блясък. Кокосовото масло 
овлажнява и нежно отстранява замърсява-
нията. Organic маслото от жожоба допъл-
нително овлажнява и уплътнява косъма. 
Не съдържа парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.! Формула без фосфати.

 Носител на награда Beauty And Body Award 
(2011) от Delicious Living Magazine. 

за суха  
и увредена 

коса

237 ml 

възСтаНовяващ 
шампоаН

Предотвратява накъсването и цъфтежа. 
Подхранва косата от корена до върха. Въз-
становява в дълбочина. Предпазва косата от 
химична и/или топлинна обработка. Актив-
ната съставка в продукта – натурално масло 
от Ший, осигурява интензивна хидратация, 
благодарение на която безжизнената коса 
придобива жизненост и блясък. Екстрактът 
от Vanilla Cactus успокоява сухия скалп, 
а пшеничният протеин уплътнява косъма, 
като го прави по-гладък и лъскав.
Не съдържа парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.!

за суха,  
изтощена и 
тънка коса

382 ml 

подСилващ  
шампоаН С жожоба

Дълбоко подхранващ шампоан с екстракт 
от бодлива круша и масло от жожоба. Хи-
дратира в дълбочина и задържа влагата в 
скалпа. Добавеният в шампоана кератин 
предотвратява накъсването и укрепва 
структурата на косъма, а екстрактът от юка 
придава естествен блясък. Косата е възста-
новена, еластична и със страхотен обем. 
Не съдържа парабени, парафин, гликоли, фтала-
ти, изкуствени аромати и др.!

за суха коса 
с цъфтящи 

краища

382 ml 

 код: 3709  код: 3784  код: 1607  код: 2313
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Изглажда и омекотява, без да оставя коса-
та тежка и мазна. Слънчогледовото масло 
и маслото от жожоба, в съчетание с антио-
ксидантния organic екстракт от зелен чай, 
заздравяват и придават блясък. Балсамът 
има стилизиращ ефект и е подходящ за 
„твърда” и „непокорна“ коса!
Не съдържа парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.! Формула без фосфати.

за 
нормална 

коса

237 ml 

балСам без  
аромат 

Осигурява дълбока хидратация. Маслото от 
жожоба, както и маслата от слънчоглед и 
ший, придават на косата неустоима меко-
та. Екстрактът от лист на малина е богат на 
витамините А и С, както и на минерали като 
калций и магнезий. Благодарение на него 
косата придобива блясък и жизненост. 
Екстрактите от мака (корен) и морски во-
дорасли укрепват и заздравяват косъма от 
корена до върха.
Не съдържа фосфати, парабени, натриев лаурил 
сулфат, изкуствени аромати и оцветители, 
пропилен гликол, фталати и др.!

балСам за бляСък  
С червеНа малиНа

за  
нормална 

коса

237 ml 

терапевтичНо 
подхраНващ шампоаН  
С чаеНо дърво

Терапевтичен шампоан със съдържание на 
стандартизиран екстракт от чаено дърво. 
Притежава активно антибактериално и 
антисептично действие. Премахва излиш-
ния себум и почиства в дълбочина, без да 
нарушава естествената структура на ко-
съма. Хидратира косата и скалпа в дълбо-
чина. Евкалиптът и маслото от чаено дър-
во успокояват сухия и раздразнен скалп, 
предотвратявайки лющенето и сърбежа. 
Ароматното ментово масло носи усеща-
не за невероятно охлаждане. По-свежа и 
по-чиста коса за по-дълго време!
Не съдържа парабени, силикони, парафин, гликоли, 
фталати, изкуствени аромати и др.

Успокоява 
скалпа.  

за мазна коса.

382 ml 

балСам за обем  
СъС зелеНа ябълка  
и джиНджифил

за фина, 
 тънка коса  

без обем

237 ml 

Оставя косата копринено гладка, без да я 
утежнява и омазнява. Възстановява и за-
щитава от увреждане структурата на ко-
съма. Подхранва скалпа. Комбинираните 
екстракти от зелена ябълка, джинджифил 
и коприва, наред с маслото от жожоба, 
уплътняват косата, правейки я по-плътна и 
пухкава. Слънчогледовото масло и витамин 
В5 хидратират и защитават от небалгопри-
ятните външни фактори. За повече обем и 
плътност!
Не съдържа парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.!

балСами 
за коСа

балСами 
за коСа

 код: 3313  код: 3708  код: 3712  код: 3702
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възСтаНовяващ 
балСам С маСло  
от ший

Богат, натурален балсам за интензивно 
под хранване. Връща здравината и блясъка 
на сухата коса. Намалява накъсването и 
поддържа влагата в косъма. Предотвратя-
ва цъфтежа. Балсамът оставя косата мека, 
лъскава и жизнена. 
Не съдържа парабени, парафин, гликоли, фтала-
ти, изкуствени аромати и др.

за суха,  
изтощена  

и тънка коса

382 ml 

балСам  
С лимоНеНо  
чаеНо дърво

за коса 
склонна  

към  
омазняване

237 ml 

Придава на косата брилянтен блясък и 
нежна мекота. Екстрактът от лимонена тре-
ва действа противогъбично и антибактери-
ално. Той успокоява раздразнения скалп 
и ограничава прекомерното производство 
на себум. Оставя усещане за свежест и ле-
кота. 
Не съдържа парабени, натриев лаурил сулфат, 
изкуствени аромати и оцветители, пропилен 
гликол, фталати и др.! Формула без фосфати.

балСами 
за коСа

балСами 
за коСа

балСам  
С италиаНСко  
червеНо грозде

за  
боядисана 

коса

237 ml 

„Заключва” цвета в боядисаната коса, ос-
тавяйки я гладка и мека. Бързо попива и 
хидратира, без да омазнява или утежня-
ва. Гроздовият екстракт и ресвератрола, в 
комбинация с витамин В5, играят ролята 
на своеобразен филтър, който обгръща ко-
съма и го предпазва от неблагоприятните 
външни фактори. Подобрява състоянието 
на косата. 
Не съдържа фосфати, парабени, натриев лаурил 
сулфат, изкуствени аромати и оцветители, 
пропилен гликол, фталати и др.!

Специална грижа за сухата и изтощена 
коса. Хидратира, подхранва и възстановя-
ва. Маслото от кокос успокоява скалпа, а 
маслото от ший спомага за задържането на 
влагата в косъма. Слънчогледовото масло 
оставя косата мека и нежна като коприна.
Формула без фосфати.

 Носител на награда Beauty And Body Award 
(2011) от Delicious Living Magazine. 

 Носител на награда Best of Beauty Awards 
(2010) в категория Грижа за косата, връчена от 
Better Nutrition Magazine.

подхраНващ  
балСам С кокоС

за суха  
и увредена 

коса

237 ml 

 код: 3704  код: 3710  код: 3785  код: 1608
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терапевтичНо 
подхраНващ балСам

за  
мазна коса.  
Успокоява 

скалпа.

382 ml 

Възстановява нормалното състояние на 
скалпа, намалява лющенето и контролира 
прекомерното омазняване. Подхранва ко-
сата с кератин и витамин Е за още повече 
сила и жизненост. Охлажда и оставя усе-
щане за свежест и лекота. Освен с масла от 
чаено дърво и мента, евкалипт и екстракт 
от юка, балсамът е обогатен и с масло от 
мурумуру. То допринася за още по-дълбо-
ко овлажняване и подхранване на скалпа 
и косата. 
Не съдържа парабени, парафин, гликоли, фтала-
ти, изкуствени аромати и др.

подСилващ  
балСам С жожоба

за  
суха коса  

с  цъфтящи 
краища

382 ml 

Дълбоко подхранващ балсам. Уплътнява 
косата от корена до върха, благодарение 
на което тя отново е здрава и лъскава. 
Изравнява структурата на косата, без да я 
утежнява. Маслата от мурумуру и жожоба, 
в съчетание с екстракта от бодлива кру-
ша, не позволяват оплитането и цъфтежа. 
Натуралният кератин и екстрактът от юка 
подсилват косъма, придавайки му блясък и 
еластичност.
Не съдържа парабени, парафин, гликоли, фтала-
ти, изкуствени аромати и др.

крем  
за оформяНе На меки 
къдрици С кокоС

Богат крем за оформяне на гъсти, красиви 
къдрици. Хидратира и придава блясък и 
обем. Комбинацията от 5 пустинни расте-
ния и кокосово масло укрепва и подхранва 
косата от корена до върха. Защитава от аг-
ресивните външни фактори. 
Формула без пшеница, глутен и силикон. 

балСами 
за коСа

балСами 
за коСа

 код: 2314  код: 3315  код: 3787
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Съживи коСата Си!

лоСиоН  
за блеСтяща  
и изящНа коСа

Стилизиращи 
продУкти

Дълбоко подхранващ лосион за изтощена 
коса. Намалява накъсването и цъфтежа. 
Възстановява естествената структура на 
косъма. Заздравява и най-увредените учас-
тъци, включително краищата. Екстрактът от 
черен овес и кокосовото масло предоста-
вят интензивна хидратация. Екстрактите от 
юка и алое вера придават блясък и обем, 
а благодарение на шафрановото масло и 
пантенола косата става лъскава и гладка.
Формула без пшеница, глутен и силикон. 

термо протектор  
за коСа С кокоС

Термопротектор за коса под формата на 
спрей с кокосово масло, масло от жожоба, 
провитамин В5 и чисти екстракти от пу-
стинни растения. Предоставя висока сте-
пен на защита срещу топлинна обработка 
с преса, маша, сешоар. Подхранва и овлаж-
нява, предпазвайки косата от увреждане. 
Защитава кутикулата на косъма от разру-
шаване. За по-еластична коса с повече 
блясък!  
Формула без пшеница, глутен и силикон. 

за  
изтощена 

коса

190 ml 

Спрей

237 ml 

Съживи тялото Си!

 код: 3788  код: 3786
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дУш 
гел

дУш 
гел

Нежно почиства и ексфолира, оставяйки 
невероятно усещане за лекота и свежест. 
Благодарение на кокоса, кожата остава 
идеално чиста. Оrganic екстрактите от 
ябълка и джинджифил ревитализират и 
ободряват. Богатият на витамините А, В и С 
оrganic екстракт от юка подмладяват кожа-
та, карайки я да се чувства по-свежа. 
Cертифициран по NSF Organic Standard.  Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен. 

дУш гел  
С ябълка и 
джиНджифил 

освежаващ

237 ml 

Съживява дехидратираната кожа и я пред-
пазва от ежедневните стресови фактори. 
Organic екстрактът от юка овлажнява, а бо-
гатият на антиоксиданти organic екстракт 
от черен чай допринася за повече гладкост 
и еластичност. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

дУш гел  
С ваНила чай  

релаксиращ

237 ml 

Луксозен душ гел с екстракт от сладък ба-
дем. Хидратира в дълбочина и спомага за-
държането на влага в кожата за по-дълго 
време. Действа успокояващо при сухота и 
зачервявания. За по-мека и гладка кожа! 
Cертифициран по NSF Organic Standard.  Формула 
без пшеница и глутен. Не съдържа фосфати. 
Не съдържа парабени, натриев лаурил фосфат, 
фталати, изкуствени аромати и оцветители, 
силикони, гликол и др.! 

подхраНващ  
дУш гел СъС Сладък 
бадем 

хидратиращ

237 ml 

УСпокояващ  
дУш гел  
без аромати 

Специална грижа за чувствителната  кожа. 
Нежната формула със съдържание на ко-
кос и organic екстракти от алое вера и 
зелен чай успокоява и предпазва кожата 
от раздразнения. Дълбоко подхранващо 
действие. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

за  
чувствителна 

кожа

237 ml 

 код: 3730  код: 3733  код: 3735  код: 3737
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дУш 
гел

лоСиоНи  
за ръце  
и тяло

Дълбоко овлажняващо действие. Съдържа 
кокос и organic екстракти от юка и българ-
ска лавандула. Богат на витамини А, В и С. 
Оставя кожата мека и еластична. Благода-
рение на отпускащите терапевтични свой-
ства на лавандулата, този душ гел е истин-
ско удоволствие за сетивата!
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! 

дУш гел  
С българСка  
лаваНдУла 

Успокояващ

237 ml 

лоСиоН за ръце  
и тяло С кокоС  
и лайм 

Интензивна, дълбока хидратация за 
по-гладка и нежна кожа! Кокосът и organic 
маслото от ший спомагат за задържането 
на влагата в кожата, докато organic екс-
трактът от алое и витамин Е допринасят 
за повече гладкост и мекота. С лек и свеж 
аромат на зелен лимон. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! 

за  
нормална 

кожа

237 ml 

дУш гел  
С кокоС 

Нежно отмива ненужното от кожата, без 
да я лишава от естествената й влажност. 
Осигурява интензивна хидратация за гру-
бата и суха кожа. Успокоява и предпазва. 
Разкошната комбинация от кокосово масло 
и масло от жожоба дълбоко почистват по-
рите и оставят кожата свежа.
Не съдържа парабени, натриев лаурил фосфат, 
фталати, изкуствени аромати и оцветители, 
силикони, гликол и др.! Формула без пшеница и 
глутен.

подхранващ

237 ml 

 код: 3734  код: 3736  код: 3774
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Съживи тялото Си!
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релакСиращ  
лоСиоН за ръце и тяло 
С тропичеСки кокоС 

Разкошна хидратираща формула за нор-
мална към суха кожа! Organic маслата от 
ший и кокос снабдяват кожата с влага, бла-
годарение на което тя е дълбоко подхране-
на и изцяло възстановена. Organic маслото 
от жожоба и витамин Е омекотяват и из-
глаждат. С деликатен, нежен аромат! 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

лоСиоНи  
за ръце  
и тяло

лоСиоНи  
за ръце  
и тяло

релакСиращ  
лоСиоН за ръце и тяло  
С ваНила чай 

Organic екстрактите от черен чай и вани-
лия връщат свежестта на кожата. Organic 
маслата от слънчоглед и жожоба хидрати-
рат в дълбочина, оставяйки кожата мека и 
гладка. Ароматният organic екстракт от ва-
нилия успокоява сетивата и създава усеща-
не за чувственост. Лосионът попива бързо 
и не оставя мазни следи. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

за  
нормална 

кожа

237 ml 

за  
нормална  

към суха кожа

237 ml 

подхраНващ  
лоСиоН за ръце и тяло 
СъС Сладък бадем 

Дълбоко подхранване за сухата кожа, 
склонна към зачервявания. Organic екс-
трактът от бадем и бадемовото масло бързо 
проникват в кожата, осигурявайки й пове-
че влага. Богатото на витамин Е слънчогле-
дово масло успокоява зачервяванията и 
омекотява загрубелите участъци. Organic 
маслото от ший възстановява еластичност-
та и гладкостта. С лек и нежен аромат. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен. 

за суха  
кожа

237 ml 

УСпокояващ  
лоСиоН за ръце и тяло  
без аромати 

Нежна формула с organic екстракт от зе-
лен чай. Благодарение на високите нива 
на антиоксиданти и полифеноли кожата е 
много по-свежа и напълно възстановена. 
Витамин Е и organic маслото от жожоба 
мигновено проникват в кожата, оставяйки 
я по-нежна отвсякога. Без аромати. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

за  
всеки тип 

кожа

237 ml 

 код: 3741  код: 3745  код: 3773  код: 3753
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Съживи тялото Си!

лоСиоН  
за ръце  
и тяло

УСпокояващ  
лоСиоН за ръце и тяло 
С българСка лаваНдУла 

Успокоява и подхранва сухата, стресира-
на кожа. Лавандулата има лечебен ефект 
върху кожата, а ароматът й – успокоява се-
тивата. Organic маслата от ший и жожоба 
хидратират в дълбочина, оставяйки усеща-
не за копринена гладкост. Не оставя мазни 
следи. 
Cертифициран по NSF Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

 Награден от Stellar Magazine с Beauty award 
2010.

за суха  
кожа

237 ml 

подхраНващ  
лоСиоН за ръце  
и тяло С кокоС 

Свежа формула с тропически екстракти 
и масла за много суха кожа. Organic мас-
лото от кокос лесно прониква в кожата и 
я подмладява. Organic маслата от ший и 
жожоба овлажняват в дълбочина, благода-
рение на което кожата е гладка като коп-
рина. Нежните нотки на маракуя и кокос 
освежават и даряват с чувствено усещане 
за лекота! 
Не съдържа парабени, натриев лаурил фосфат, 
фталати, изкуствени аромати и оцветители, 
силикони, гликол и др.! Формула без пшеница и 
глутен.

  Награден от Stellar Magazine с Beauty award 
2010.

за  
много  

суха кожа

237 ml 

още по-млада кожа! 

 код: 3744  код: 3743
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НежеН  
почиСтващ  
лоСиоН 

• Лесно отстранява грима
• Подходящ и за зоната около очите
• Оставя кожата мека и хидратирана
Богатият на хранителни вещества ябълков 
сок почиства кожата по съвсем естествен 
начин! Добавените екстракти от Алое вера, 
лайка и краставица, предотвратяват сухо-
тата и действат успокояващо. За по-свежа 
кожа, с повече блясък! 
Cертифициран по USDA Organic Standard. Не съдър-
жа парабени, натриев лаурил фосфат, фталати, 
изкуствени аромати и оцветители, силикони, 
гликол и др.! Формула без пшеница и глутен.

 Носител на наградата Beauty Awards за 2013 г. 
в категория Продукти за лице, връчвана от 
списание Better Nutrition

фиН Скраб  
за лице

Премахва замърсяванията и мъртвата 
кожа. Отпушва порите и оставя кожата да 
диша. Изцяло естествената комбинация от 
семена на жожоба, бадем, овес, плюс екс-
тракти от алое вера и краставица. Резулта-
тът:  Чиста, свежа и мека кожа. 

дълбокопочиСтващ 
лоСиоН СрещУ 
прекомерНото 
омазНяваНе На кожата

Свежа комбинация от натурални масла от 
лайка, лавандула и чаено дърво, която подо-
брява кожната текстура. За кадифено-глад-
ка кожа! Против лъщене!
• Хидратира, без да запушва порите
• Премахва лъщенето
• Предотвратява прекомерното отделяне 
на мазен секрет
• Предотвратява образуването на комедо-
ни (черни точки).

оСНовНо  
почиСтваща  
вода за лице

Професионален продукт, който възстано-
вява нормалното състояние на мазната и 
смесена кожа. Ефективно премахва мърт-
вите клетки, избистря и освежава тена 
на лицето. Етеричното масло от лайка и 
екстрактът от хидрастис успокояват и въз-
препятстват изсушаването и опъването на 
кожата. Екстрактът от чаено дърво действа 
силно антибактериално, подобрява кожна-
та текстура и освежава. 
Не съдържа парабени, изкуствени оцветители и 
аромати, парафин и др. Формула без глутен.

 Носител на награда Best of Beauty Awards 
(2009) от Better Nutrition Magazine.

за мазна  
и смесена 

кожа

120 ml 

за мазна  
и смесена 

кожа

250 ml 

за суха и 
чувствителна 

кожа

195 ml 

за  
нормална 

кожа

120 ml 

грижа  
за лицето

грижа  
за лицето

 код: 2224  код: 3255  код: 2228  код: 2221
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още по-млада кожа! 

100% чиСто маСло  
от жожоба 

Маслото от жожоба е известно със своите 
овлажняващи кожата и косата свойства. 
Подходящо и за най-чувствителната кожа. 
Прониква бързо в кожата. Почиства запу-
шените пори в дълбочина. 
• Идеално за премахване на грима
• Подходящо за масаж на скалпа - хидра-
тира и предотвратява лющенето
• Може да се използва и след бръснене, 
вместо афтър шейв
Не съдържа ГМО! 100% студено пресовано масло. 
Формула без алкохол, изкуствени оцветители, 
аромати и др. 

УНиверСалНа 
грижа 

Емблематичната козметична марка Desert Essence е създадена 
още в далечната 1978 г. в САЩ. Продуктите на компанията са 
известни по цял свят с високото си качество, ефективността и 
изцяло натуралния си състав. 

вСички продукти Са вдъхновени  
от природата и още повече –  
от богатСтвата на пуСтинята. 

Компанията използва изключително и само натурални и 
organic съставки. Растителните екстракти и масла, вложени в 
продуктите, се отглеждат в специални австралийски ферми. 
При отглеждането им не са използвани изкуствени пестици-
ди, хербициди, фунгициди или каквито и да било химически 
препарати.
Философията на Desert Essence е, че най-важното в една коз-
метична формула са нейните съставки. Затова, за създаването 
на козметичните си серии, Desert Essence използва екологич-
но чисти растения и билки, на които продуктите дължат ле-
чебния си ефект. 

крем С маСло  
от чаеНо дърво

Деликатна комбинация от успокояващи 
етерични масла и билкови екстракти. Об-
лекчава леките кожни раздразнения и въз-
становява сухите, напукани участъци по 
лицето и тялото. Охлажда и облекчава ко-
жата след бръснене или епилация. Може да 
се използва и за овлажняване и заздравя-
ване на кутикулите, поддържайки ги меки 
и еластични. 
Не съдържа парабени, глутен и изкуствени оцве-
тители или аромати. 

 Носител на награда Best of Beauty Awards 
(2010) от Better Nutrition Magazine.

за  
лице  

и тяло

29.5 ml 

за  
коса, кожа  

и скалп

 60 ml 

 код: 3220  код: 2105
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Вносител:   02 953 05 83, 032 64 16 16, info@beautycode.bg, www.beautycode.bg

Натурална козметика,  
вдъхновена от природата.


