
Јогурт и Розово масло
РЕГЕНЕРИРАЧКИТЕ СВОЈСТВА НА РОЗОВИОТ КОНКРЕТ И ХИДРИРАЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ЈОГУРТОТ ЈА ПРАВАТ СЕРИЈАТА 
ПОГОДНА ЗА ПОСЛЕ СОНЧАЊЕ!

Козметичката колекција јогурт и розово масло е комбинација од најпознатите бугарски продукти во светот- јогуртот и 
маслодајната роза, со цел да се  зајакне нивното благотворно влијание врз човечкиот организам. Концентратот од јогурт има 
одличен ефект при што ја хидрира, омекнува и измазнува сувата и проблематична кожа, благодарение на високата содржина на 
липиди, протеини, минерали и витамини. Кожата станува мазна и еластична, хидрирана во длабочина и ја враќа својата сатенска 
мекост. Розовото масло делува тонизирачки, регенеративно, антиинфламаторно, антибактериско, а делува и како афродизијак. 
Маслото во комбинација со неговите нежни тонизирачки и смирувачки својства, го прави соодветно за остарена, сува и 
чувствителна, зацрвенета и воспалена кожа.

Производи

6475

Лосион за тело

Ја омекнува кожата и ја штити од воспаленија. 
Концентратот од јогурт, розовото масло и розовата вода од 
Rosa Damascena ја регенерираат и  хидратираат кожата.

6296

Путер крем за тело Јогурт и 

Розово масло

Путер кремот за тело јогурт и розово масло е збогатен со 
природна розова вода, розово масло од Rosa Damascenа и 
со концентрат од јогурт за нежна, хидрирана и 
исклучително мека кожа.

6422

Крем за раце Јогурт и Розово 

масло

Кремот за раце ја омекнува кожата  и ја штити од 
воспаленија. Концентратот од јогурт, розовото масло и 
розовата вода од rosa damascenа ја регенерираат  и 
хидратираат кожата.

Употреба: нанесете врз измиени и суви раце и масирајте 
до потполно впивање.

5995

Шеќерен ексфолијант за тело 

Јогурт и Розово масло

Возбудлива комбинација од природни шеќерни кристали, 
природни растителни масла и нежна пена со мирис на 
бугарската маслодајна роза. Концентратот од јогурт и 
концентратот од rosa damascena ја регенерираат и 
хидратираат кожата. Маслата од кајсија, бадем и семки од 
грозје ја  негуваат и омекнуваат во длабочина. Шеќерните 
кристали нежно ги отстрануваат мртвите клетки од 
површината на кожата и го стимулираат нејзиното дишење.

Употреба: се нанесува врз мокра кожа на телото со 
масажни движења до растворање на кристалите, по што се 
исплакнува обилно cо вода.

БЕЗ КОНЗЕРВАНСИ

6127

Шампон за коса и тело Јогурт и 

Розово масло

Шампонот јогурт и розово масло дава неверојатно чувство 
на свежина и чистота. Розовата вода и концентратот од 
јогурт ја регенерираат и хидратираат кожата. Нежниот 
мирис на роза дамасцена  го претвора туширањето во 
уникатно искуство со смирувачки и балансирачки ефект.

Употреба: Нанесете врз мокра коса и тело со лесни 
масажни движења, потоа исплакнете со вода.
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