
Wild Cherry
Дејството на активните состојки во серијата:

Mаслото од маслина, најценетиот квалитет му е преголемата содржина на витамин Е и неговите антиоксидантни својства. Тоа го 
прави прекрасно средство за борба со слободните радикали и предвременото стареење на кожата. Богато е со мононезаситени 
масни киселини, кој што дејствуваат хидратантно, омекнувачки и ја подобруваат еластичноста на кожата.

Концентрат од кисело млеко – Ја навлажнува, омекнува и ја измазнува сувата и проблематична кожа и има преголема содржина 
на липиди, протеини, минерали и витамини. Воспалената и зацрвенета кожа се смирува, а сувата и груба кожа се измазнува. 
Кожата станува мазна и еластична, хидрирана во длабочина и ја враќа својата сатенска мекост.

Маслото од какао, поседува уникатни козметички својства. Тој е природен стимулант - ја забрзува клеточната размена, ја 
подобрува влажноста, дава блесок и мазност и ја поддржува елатичноста на кожата.

Провитамин Б5/Д - пантенол/ - ја хидрира кожата, стимулира епителизација, дејствува против воспаление. Игра суштинска улога, 
во метаболизмот на клетките.

Бадемовото масло смирува, омекнува и ја измазнува кожата.

Маслото од соја ја опоравува епидермалната бариера и способноста на кожата за задржување на влажноста и има изразено 
регенерачко дејство.

Производи

6289

Путер - крем за тело

Путер - крем за тело Wild Cherry, со масло од какао, шеа и 
кисело млеко.
Богат со природни растителни масла, за секојдневно 
потхранување на кожата со нежен мирис на цвет од дива 
цреша. Се растопува врз кожата, измазнува и длабински 
подхранува. Концентратот од кисело млеко, го овозможува 
водо - солениот баланс на кожата и ја хидратира 
долготрајно.
Употреба: нанесете врз влажна кожа, со лесни 
размачкувачки движења.

5987

Ексфолиант за тело

Ексфолиант за тело Wild Cherry со масло од бадем, кајсија 
и грозје.
Возбудлива комбинација од природни шеќерни кристали, 
природни растителни масла и нежна пена со мирис на цвет 
од дива цреша, ги зграпчува сетилата со опојна арома. Ги 
отстранува мртвите клетки, го стимулира дишењето на 
кожата и помага да се ослободи телото од токсините.
Употреба: се нанесува врз мократа кожа на телото, со 
масажни движења до растворувањето на кристалите, 
потоа се исплакнува обилно со вода.

6462

Хидратантен лосион за раце

Хидратантнтен лосион за тело со масло од шеа, 
концентрат од кисело млеко и провитамин В5.
Богат со хидратантни состојки , со завладувачки мирис на 
дива цреша. Ја омекнува, измазнува и регенерира кожата.

6224

Хидратантен гел за туширање

Хидратантниот гел за туширање Wild Cherry , со масло од 
маслина и провитамин В5.
Дарува неверојатно чувство за свежина и чистота, ја 
исполнува бањата со мирис на цвет од дива цреша. 
Маслото од маслина и провитамин В5, ја регенерираат и ја 
хидратираат кожата.
Употреба: нанесете од туш гелот врз мокрото тело, со 
лесни масажни движења, потоа исплакнете обилно со вода.

3085

Спреј за тело

Лесен и освежителен спреј. Пријатно ја парфимира кожата. 
Да се чува на темно и ладно.

5268

Пилинг сапун-сунѓер

Сапун со опојна арома на цвет на дива цреша. 
Комбинацијата на сунгер и сапун во едно, ја осигурува 
вашата удобност и задоволство во бањата. Погоден е за 
секаков тип на кожа.

5548

Handmade glycerin soap

Provides an incredible feeling of freshness and purity to body 
and mind.
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