
Iaurt și ulei de trandafir
îmbină cele mai cunoscute produse bulgare din lume – iaurtul și trandafirul oleaginos în așa mod, ca să se întărească efectul lor 
binefăcător asupra organismului uman. 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.
uleiul de trandafir acționează în mod înviorător, regenerant, antiinflamator, antimicrobian și de afrodiziac. Toate aceste, îmbinate cu 
proprietățile lui ușor înviorătoare și calmante, îl face potrivit pentru o piele, care îmbătrânește, este uscată și sensibilă, inflamată și înroșită.

 

Produse

6475

Loțiune de corp

Înmuie pielea și o ferește de inflamații. Concentratul de iaurt, 
ulei de trandafir și apa de trandafir de rosa damascena 
regenerează pielea și o hidratează.

FĂRĂ PARABENI

6296

Crema unt de corp iaurt și ulei de 

trandafir

Îmbogățită cu apa naturală de trandafir, ulei de trandafir de 
rosa dmascena și concentrat de iaurt pentru o piele fină, 
hidratată și exclusiv de moale.

Modul de utilizare

6422

Cremă de mâini

Înmuie pielea mâinilor și o ferește de inflamații. Concentratul 
de iaurt, ulei de trandafir și apa de trandafir de rosa 
damascena regenerează pielea și o hidratează.
 

 

5995

Refan exfoliant zaharos de corp

O îmbinare emoționantă de cristale naturale de zahăr, uleiuri 
vegetale naturale și spuma fină cu aroma de trandafir 
oleaginos bulgăresc. Concentratul de iaurt și concretul de rosa 
damascena regenerează pielea și o hidratează. Uleiuri de 
caise, migdale și semințe de struguri alimentează și înmuie 
adânc. Cristalele de zahăr îndepărtează delicat celulele moarte 
de pe suprafața pielii, stimulând în acest mod respirația ei.

FĂRĂ CONSERVANȚI

 

6127

Șampon se corp și păr

Dăruiește o senzație formidabilă de prospețime și puritate. Apa 
de trandafir și concentratul de iaurt regenerează și hidratează 
pielea. Aroma fină de rosa damascena transformă facerea de 
duș într-o emoțiune unică cu efect calmant și de echilibrare.
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