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ŻEL DO RĄK Z POMARAŃCZĄ I KWIATEM LIPY 250 ML
ART. 724  79,00 PLN
Składniki aktywne: pomarańcza, kwiat lipy
Działanie i wskazania do stosowania: Czyste ręce – bez użycia wody!
Żel do rąk z pomarańczą i kwiatem lipy to znakomite rozwiązanie na utrzymanie 
czystych rąk w każdym miejscu!
• Zapewnia czyste, zadbane ręce
• Działa bakteriostatycznie i usuwa nieprzyjemne zapachy
• Ma delikatny, naturalny zapach 
• Nie wymaga dodatku wody
Żel do rąk o przyjemnym zapachu zawierający zbawienne dla skóry ekstrakty z 
kwiatów lipy i pomarańczy sprawia, że ręce są idealnie czyste i zadbane. Dzięki 
bakteriostatycznemu działaniu powstrzymuje rozmnażanie się bakterii na skórze. 
Ma bardzo wszechstronne zastosowanie.
Powinien znaleźć się w każdej kuchni, gdyż usuwa nieprzyjemny zapach z rąk. 
Żel do rąk JUST to dobry sposób na delikatne oczyszczenie rąk. Może być stoso-
wany przez całą rodzinę w każdym miejscu bez konieczności użycia wody.
Sposób użycia: Nałożyć żel na suche dłonie i dobrze wmasować.

BALSAM DO CIAŁA 500 ML
ART. 509  210,00 PLN
Składniki aktywne: arnika, oczar wirginijski, szarotka alpejska, melisa, 
dziurawiec zwyczajny, rumianek, szałwia
Działanie i wskazania do stosowania: Odświeżający balsam do ciała z 
wysokowartościowymi ekstraktami roślinnymi i witaminami, odświeża i dzia-
ła kojąco, poprawia ukrwienie skóry. Działanie można wzmocnić, wykonując 
masaż. Pozostawia na skórze uczucie świeżości i chłodu na długo, nie pozo-
stawiając na skórze tłustej warstwy.Idealna pielęgnacja ciała. Łagodzi uczucie 
swędzenia, np. w przypadku podrażnionej skóry lub drobnych ukąszeń. Do 
stosowania przez: kobiety i mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych, dla 
osób ze skłonnościami występowania uczucia świądu (ew. w okresie przekwi-
tania) oraz „ciężkich nóg” i takich, które stosują kosmetyki naturalne, dla osób 
uprawiających sport, które potrzebują szybkiego, łatwego odświeżenia.
Sposób użycia: Porcję balsamu wylać na dłoń i mocno natrzeć całe ciało po 
kąpieli lub w razie potrzeby. Chronić produkt przed słońcem. Aby wzmocnić 
efekt chłodzenia, zwłaszcza w upalne dni, balsam przechowywać w lodówce.

BALSAM DO UST 2X10 ML
ART. 716  59,00 PLN
Składniki aktywne: wyciąg z nagietka lekarskiego i gwajakowca, olejek roz-
marynowy, wyciąg z melisy
Działanie i wskazania do stosowania: Chroni usta przed szkodliwym 
działaniem wiatru, zimna i innych czynników atmosferycznych. Formuła za-
wierająca masło shea, olejek jojoba i witaminę E zapewnia ochronę, odży-
wia i wygładza usta oraz uzupełnia warstwę lipidową naskórka. Składniki te 
zapewniają również delikatną ochronę przeciwsłoneczną. Wyciąg z nagietka 
wspomaga odbudowę niewielkich pęknięć i uszkodzeń oraz podrażnionej, na-
piętej skóry. Nagietek ma działanie wspomagające ziarninowanie, w związku z 
czym przyspiesza gojenie się ran. Wyciąg z gwajakowca działa przeciwzapal-
nie, zwłaszcza w przypadku spierzchniętych i podrażnionych ust. Jednocześnie 
delikatnie uśmierza ból, w związku z czym idealnie nadaje się do stosowania 
w przypadku opryszczki i aft. Kremowy balsam nawilża i chroni usta przed 
przesuszaniem. Zapobiega tym samym pękaniu i chorobom ust. Wyselekcjo-
nowane olejki i ekstrakty wspomagają regenerację uszkodzeń i pęknięć ust 
oraz zapewniają idealną pielęgnację w przypadku opryszczki. Balsam idealnie 
sprawdza się zatem w przypadku podrażnionych ust lub zwykłej pielęgnacji na 
co dzień. Skutecznie chroni usta, odżywia i nawilża po opalaniu, regeneruje, 

działa przeciwzapalnie, uśmierza ból i sprawia, że usta stają się aksamitnie miękkie. Do stosowania przez całą rodzinę: kobiety, 
mężczyzn i dzieci spędzające czas na świeżym powietrzu (zwłaszcza w okresie zimowym skóra ust jest narażona na szybsze prze-
suszanie), ze skłonnościami do przesuszania skóry ust oraz tych, którzy cierpią z powodu nawracających opryszczek.
Sposób użycia: Nanosić kilka razy dziennie, delikatnie wmasować. Regularne stosowanie wspomaga zapobieganie powstawaniu 
opryszczki.


