Preparaty pielęgnacyjne do stóp

NOWOŚĆ!!!
Pierwszy kosmetyk z nowej linii HOME SPA
Intensywnie pilingujący krem do masażu
stóp z pumeksem
Intensywnie pilingujący krem do masażu stóp na
bazie ekstraktów z ziół (z kwiatów nagietka, liści brzozy,
babki lancetowatej, kozieradki i żywokostu lekarskiego).
Z wysoką zawartością mocznika(15%), kwasu
migdałowego, salicylowego wzbogacony pumeksowymi
drobinkami pilingującymi daje niezwykle skuteczny
preparat o szerokim spektrum działania:
- zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek,
- posiada własności peelingujące i keratolityczne,
- likwiduje szorstkość, zgrubienia i pęknięcia naskórka,
- regeneruje, działa kojąco i łagodząco.
Peeling przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry,
szczególnie ze skłonnością do nadmiernego
rogowacenia, pękania i twardnienia naskórka na
stopach, kolanach i łokciach.

NOWOŚĆ!!!
Kolejne kosmetyki z nowej linii
HOME SPA
Rozgrzewająca maska do stóp
Maska z natychmiastowym efektem rozgrzewania skóry. Szczególnie polecana na
zmarznięte stopy. Przeznaczona do pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry stóp.
Intensywnie odżywia, zmiękcza, oczyszcza.
wdrożenie wrzesień 2015

Krem przeciw zrogowaceniom
i spękaniom skóry stóp
Przeznaczony do pielęgnacji twardej i zgrubiałej skóry stóp. Preparat
intensywnie nawilża, redukuje zrogowacenia, zmiękcza naskórek
i pomaga zapobiegać ich ponownemu powstawaniu.
Wygładza skórę i przywraca stopom zdrowy wygląd.

Wdrożenie październik 2015
Intensywny kremożel na pękające pięty
Preparat przeznaczony do pielęgnacji przesuszonej, popękanej
i szorstkiej skóry pięt. Skutecznie wygładza, odżywia i regeneruje skórę
jednocześnie zapobiegając jej rogowaceniu i pękaniu. Poprawia
elastyczność i odporność naskórka, delikatnie natłuszcza. Przyspiesza
regenerację skóry, łagodzi podrażnienia i przywraca stopom
zdrowy wygląd.

Wdrożenie październik 2015

Serum do stóp - ozonowa regeneracja

TOTALNA REGENERACJA
Serum do stóp z oliwką ozonowaną

Ozonowana oliwa - czysty, naturalny olej z
oliwek poddawany procesowi ozonowania,
zawiera medyczny ozonek 1,2,4-trioksan,
który w kontakcie ze skórą rozpada się na
tlen, natychmiast witalizujący tkanki. Ma
zdolność neutralizacji toksyn i pobudzania
procesu regeneracyjnego. Dobroczynne
działanie wynikające z właściwości
natleniających jest dodatkowo wzmacniane
przez rewitalizujący wpływ samej oliwy.
Stabilizuje również ochronny kwaśny film
naskórka.

Serum do pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry
stóp. Intensywnie odżywia, zmiękcza,
oczyszcza, działa profilaktycznie,
przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie,
odświeża. Dodatek ozonowanej oliwki z
oliwek koi podrażnienia. Regularne stosowanie
zapobiega pękaniu skóry pięt. Zawarte w
preparacie olejki lawendowy oraz z drzewa
herbacianego przyjemnie odświeżają, relaksują
zmęczone stopy.
Zapobiega powstawaniu przykrego zapachu oraz
infekcjom grzybiczym skóry.
Widocznie wygładza, zmiękcza i uelastycznia
skórę. Niweluje suchość i szorstkość naskórka.
Skóra stóp staje się satynowo gładka i miękka.
Polecany również do pielęgnacji szorstkiej skóry
kolan i łokci.

Regenerująca i pielęgnująca maska do stóp
do stosowania na noc z bawełnianymi skarpetkami
Nowa, ulepszona receptura teraz bez parabenów!
Maska do pielęgnacji suchej i szorstkiej
skóry stóp. Intensywnie odżywia, zmiękcza,
oczyszcza, działa profilaktycznie
przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie,
odświeża. D-panthenol łagodzi i koi
podrażnienia. Regularne stosowanie maski
zapobiega pękaniu skóry pięt. Zawarte w
preparacie olejki lawendowy oraz z drzewa
herbacianego przyjemnie odświeżają, relaksują
i chłodzą zmęczone stopy. Maseczka
regularnie stosowana ma walory
antyseptyczne: zmniejsza potliwość stóp,
zapobiega powstawaniu przykrego zapachu
oraz infekcjom grzybiczym skóry.
Maseczka działa również wzmacniająco na
paznokcie zmniejszając ich skłonność do
rozdwajania się i łamania.
Widocznie wygładza, zmiękcza i
uelastycznia skórę. Niweluje suchość i
szorstkość naskórka. Skóra stóp staje się
satynowo gładka i miękka.

Dwie formy podania: tuba i saszetka

Opakowanie: tuba PE 50ml
+ bawełniane skarpetki

Saszetka – zapas 10ml

