VAŠE OSOBNÍ
WELLNESS PÉČE

100 % REGENERAČNÍ
SPA WELLNESS PÉČE

Péče o pokožku, je investice, která se vám vyplatí. Vaše tělo
tuto péči v dlouhodobém horizontu ocení. Ne jen, že se budete
cítit skvěle a vypadat dobře, ale výrazně tak napomůžete zlepšit
kvalitu pokožky, která bude krásná, pružná a hydratovaná.
Není lepší pocit, než se cítit skvěle ve vlastní kůži.

NOVINKA

Řada 1
100% SPA byla spotřebiteli v roce
2014 oceněna, nejlepším produktem v péči
o tělo. A proto jsem se úspěch této řady
rozhodli rozšířit o nové produkty, a to,
masážní oleje ORGANICKÝ ARGAN a
POMERANČ.
Pro vvšechny, kdo si potrpíte na produkty
se sílou přírody a dávate přednost osobní
péči. Hýčkejte a udržujte si krásnou a
zdravou pokožku v pohodlí vašeho domova.
PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

F R E E

NEW

NEW

100% SPA PRODUKTY, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ NEZAPOMENUTELNÉ WELLNESS RITUÁLY:
100% SPA
ORGANIC ARGAN
MASÁŽNÍ OLEJ

- masážní olej pro pleť
a tělo je pokladem a
zdrojem vitamínu E,
který obnovuje
hydrolipidovou vrstvu.
Obnovuje přirozenou
vlhkost a pružnost
pokožky. Arganový
olej je zejména velmi
vhodný pro péči o
velmi suchou pokožku
se sklonem k
šupinatění, pro
aknózní pleť a velmi
citlivou pokožku se
skolnem ke kuperóze.
| 150 ml
PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

100% SPA
POMERANČOVÝ
MASÁŽNÍ OLEJ

- masážní olej pro pleť
a tělo obsahující
POMERANČOVÝ
esenciální olej, který
stimuluje lymfatický
systém a urychluje
detoxikaci pokožky.Má
zklidňující a relaxační
účinek. Přidaný sojový
olej a olej z
kukuřičných klíčků je
ideální pro suchou
pokožku bez tonusu se
sklonem k citlivosti.
| 150 ml

100% SPA
RELAX
MASÁŽNÍ OLEJ
jojobový olej
& bambucké máslo -

s bambuckým máslem
propůjčuje pleti
sametovou měkkost a
omamnou vůni sladké
vanilky.
Nezenecháváme
mastný film a krásně
se vstřebává. Obsahuje
100% přírodní olej.
| 150 ml
PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

F R E E

PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

F R E E

F R E E

100% SPA
ANTI-STRESS
MASÁŽNÍ OLEJ
levandule &
rozmarýnový
esenciální olej

- s levandulovým,
rozmarýnovým a
eseniálním citrónovým
olejem, je určen pro
relaxační masáž, kdy
dochází nejen k
uvolnění těla, ale i
mysli. Obsahuje
100% přírodní olej.

| 150 ml
PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

100% SPA
100% SPA
CUKROVÝ PEELING TĚLOVÉ MÁSLO
jojobový olej
na tělo
hnědý cukr
& bambucké máslo je ideální pro
& bambucké máslo účinně odstraňuje
odumřelou vrstvu epid.
buněk. A nabízí krásnou,
sladce vonící péči
aktivními látkami , která
rozmazluje nejen tělo,
ale i mysl. Po použití
peelingu, je pokožka
krásně jemná, hladká a
zároveň hydratovaná.
Aplikujte na suchou
pokožku.
| 175 g

závěrečnou péči o
suchou a velmi citlivou
pokožku. Máslo se
krásně "topí"na pokožce,
je vhodné pro
dlouhodobou masáž,
zejména suché a povislé
pokožky. Díky aplikaci
tělového másla, dodáte
vaši pokožkce hydrataci,
a výživné složky, které
vaši pokožku odmění
hebkostí a pružností.
| 200 ml

100% SPA
OBLIČEJ & TĚLO
MEDOVÝ JOGURT
pro saunu & sprchování
honey & shea butter

- s medem a bambuckým
máslem , poskytuje bohatou
výživnou péči, během
sprchování a saunování.
Teplo stimuluje otevírání
pórů a umožňuje tak
prostoupení aktivních látech
do hlubších vrstvev pokožky.
Jogurt dodává vaši pokožce
výraznou hydrataci a
regeneraci z hloubky tkáně.
Zpevňuje a má omamnou
relaxační vůni.
| 200 ml

PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
PRESERVATIVE

F R E E

F R E E

Doporučené použití:

Nejlepších výsledků, dosáhnete kombinovaním produktů při
saunových rituálech, domácí koupeli. Použivejte tělový peeling,
jogurt a jako závěrečnou péči tělové máslo nebo olej.

název produktu

EAN kód

3 831070 650355

3 831070 650362

NEW

3 831070 650348

NEW
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3 831070 650331

obs.bal.

přepr.mno.

100% SPA CUKROVÝ
PEELING, 175 g

3

15

100% SPA TĚLOVÉ
MÁSLO, 200 ml

3

15

100% SPA Obličej & Tělo
MEDOVÝ JOGURT, 200 ml

3

15

100% SPA ORGANICKÝ ARGAN
MASÁŽNÍ OLEJ, 150 ml

3

15

100% SPA POMERANČOVÝ
MASÁŽNÍ OLEJ, 150 ml

3

15

100% SPA RELAX
MASÁŽNÍ OLEJ, 150 ml

3

15

100% SPA ANTI-STRESS
MASÁŽNÍ OLEJ, 150 ml

3

15

KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenia-EU

www.kozmetika-afrodita.cz

