
Rodie și Papaya
Un set exotic de corp cu o aroma, care leagă Orientul cu Occidentul. Coctailul cosmetic de „Rodie și Papaya” fermecă prin niște produse 
de calitate și aromă excepționale.

Cosmetica „Rodie și Papaya” aduce o totală purificare binecuvântată, o aromă de natură trezită și influența tonifiantă a produselor 
naturale, care elimină oboseala din corp, îndepărtează toxinele din piele, dăruindu-o cu mângâierea proaspătă și râvnită.

Igienizant și hidratant, setul „Rodie și Papaya” dăruiește o senzație incredibilă de prospețime și puritate, alimentează simțurile cu o aromă 
irezistibilă a celor două fructe exotice. Coctailul bogat de rodie și papaya este completat cu acțiunea magică a uleiurilor vegetale naturale, 
care fac pielea cu mult mai netedă, alimentată și moale.

Produse

6200

Gel de duș hidratant

Cu ulei de măsline și provitamină B5. Dăruiește o senzație 
incredibilă de prospețime și puritate, alintând simțurile cu 
aroma irezistibilă de rodie și papaya. Uleiul de măsline și 
provitamina b5 regenerează pielea și o hidratează.

FĂRĂ PARABENI

6442

Cremă de mâini

 Unt-cremă de mâini Cu uleiuri de cacao, shea și iaurt

Pentru îngrijire zilnică în cazurile de pielea mâinilor uscată și 
foarte uscată , cu o aromă gustoasă de rodie și papaya. O 
formula bogată de uleiuri vegetale naturale, care netezesc, 
alimentează și înmuie. Concentratul de iaurt stimulează 
hidratarea naturală a pielii și o ferește de pierderea umezelii.

FĂRĂ PARABENI

6268

unt cremă de corp

Cremă de corp pomegranate & Papaya cu uleiuri de cacao, 
shea și iaurt.Bogat de uleiuri vegetale naturale, pentru 
alimentare zilnică a pielii cu aroma proaspătă de rodie și 
papaya. Se topește pe piele, netezind și alimentând adânc. 
Concentratul de iaurt restaurează echilibrul apa-sare a pielii și 
o hidratează trainic.

FĂRĂ PARABENI

5993

Exfoliant de corp

Cu uleiuri de migdale, struguri și caisă

Exfoliantul de corp rodie și papaya prezintă o îmbinare 
irezistibilă de cristale naturale de zahăr, uleiuri vegetale 
naturale și o spumă excelentă cu aroma de rodie și papaya. Un 
randevu aromatic al orientului (rodie) și occidentului (papaya) 
cucerește emoțiile și incită spre emoții tulburătoare, 
îndepărtând în mod delicat celulele moarte și stimulează 
respirația pielii.

FĂRĂ CONSERVANȚI

 

3060

Spray de corp

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

125 ml

5258

Refan peeling săpun burete

Un săpun cu aroma de rodie și fructe exotice, miros tropic, 
emis încet și în mod atrăgător. Asigură confortul în baie și 
plăcerea pentru pielea dumneavoastră în urma masajului 
efectuat de burete. Potrivit de orice tip piele.

5537
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