
Wild Cherry
Provitamină В5 hidratează pielea și o protejează de iritații.

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

Uleiul de măsline, bogate de antioxidanți, protejează celulele de radicalii liberi, păstrând vitalitatea lor.

Concentratul de iaurt are un efect excelent, umezind, înmuind și netezind pielea uscată și problematică, datorita conținutului mare de 
lipide, proteine, minerale și vitamine. Pielea devine mai netedă și elastică, hidratată în adâncime, restaurându-și blândețea de satin.

Produse

6289

Crema unt de corp

Crema-unt de corp wild cherry cu uleiuri de cacao, shea și iaurt.

Bogat de uleiuri vegetale naturale, pentru alimentarea zilnică a 
pielii cu un miros fin de flori de cireș sălbatic. Se topește pe 
piele, netezește și alimentează adânc. Concentratul de iaurt 
restaurează echilibrul apă-sare și o hidratează de timp lung.

5987

Refan exfoliant de corp

Refan exfoliant de corp wild cherry cu uleiuri de migdale, 
struguri și caisă.
Exfoliantul de corp wild cherry este o îmbinare emoționantă de 
cristale naturale de zahăr, uleiuri vegetale naturale și spuma 
fină cu miros de cireș sălbatic, prinde simțurile o aromă 
amețitoare. Îndepărtează celulele moarte, stimulează respirația 
pielii și ajută eliberarea corpului de toxine.

6462

Loțiune hidratantă de mâini

Refan loțiune hidratantă de mâini wild cherry cu ulei de shea, 
ulei de soia și iaurt.

Pentru o piele moale și fină cu aroma cuceritoare de cireș 
sălbatic. O formulă îmbogățită cu concentrat de iaurt, uleiuri de 
shea și soia. Regenerează și hidratează pielea mâinilor, fără 
urme de film gras.

6224

Gel de duș hidratant

Gel de duș hidratant wild cherry Cu ulei de măsline și 
provitamina b5.

Dăruiește o senzație incredibilă de prospețime și puritate. 
Uleiul de măsline și provitamina b5 regenerează și hidratează 
pielea.

3085

SPRAY DE CORP

Un spray ușor și răcoritor. Parfumează pielea în mod plăcut. A 
se păstra la un loc întunecat și răcoros, departe de surse de 
aprindere.

5268

Peeling săpun burete

Un săpun cu aroma amețitoare de flori de cireș sălbatic. 
Îmbinarea într-un întreg de săpun și burete asigură 
comoditatea și plăcerea dumneavoastră în baie. Potrivit de 
fiecare tip piele.

5548

Handmade glycerin soap

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