
Soft Rose
Apă organică de trandafir din rosa Alba .Apa dobândită din florile rosa Alba are un efect calmant și antiinflamator în cazurile de erupții și 
iritații dermatologice. Curăță, înmuie, hidratează și parfumează pielea.

Provitamină В5 hidratează pielea și o protejează de iritații.

Unt de cacao – are o acțiune de înmuiere, hidratare și de alimentare.

Produse

6002

ulei ultra hidratant de corp și de 

masaj

Îmbrățișează corpul cu o peliculă invizibilă, care protejează 
pielea de uscare. Uleiul de migdale și vitamina E șterg zonele 
uscate și ajută hidratarea lor trainică. Pielea devine iar moale, 
mătăsoasă la agățat și cu o aromă cuceritoare de trandafir.

250 ml

6278

Crema catifelată de corp

O formulă îmbogățită, care învelește corpul cu un voal catifelat 
din ulei de cacao și umple spațiul de o aromă magnetică și 
cuceritoare. Apa organică de trandafir din rosa albă hidratează 
pielea și o protejează de iritații.

200 ml

6250

Loțiune de corp

O formulă ușoară, care acoperă corpul cu o senzație de 
mătase și umple spațiul cu o aromă misterioasă și magnetică 
de trandafir. Apa organică de trandafir rosa albă și provitamină 
b5 hidratează pielea și o protejează de iritații.

200 ml

6161

Gel de duș

O îmbinare incredibilă de spumă cremoasă cu aroma 
magnetică de trandafir. Apa organică de trandafir din rosa albă 
hidratează pielea și o ferește de iritații.

200 ml

6401

Cremă de mâini și unghii

Înmuie pielea mâinilor și o protejează de iritații. Uleiul de cacao 
și apa organică de rosa albă regenerează pielea și o 
hidratează.

75 g

5227

Peeling săpun burete

Un săpun cuceritor, cu mirosul misterios și magnetic de 
trandafir.

 

3983

Deo rol on

Protejează de miros neplăcut toată ziua. Apa organică de 
trandafir din florile de rosa albă și alantoină reduc iritațiile și 
regenerează pielea. Aroma delicată de trandafir umple ziua cu 
prospețime și puritate.

 

3913

Parfum fără alcool

Soft rose parfum fără alcool rol-on

3936

Parfum casnic cu șnur de ratan

O prezență plăcută de parfumerie pentru obținerea unei 
dispoziții bune și plăcere.
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