Nová řada fytoceutických produktů na bázi léčivých rostlin a bylin.
Kombinuje všechny ctnosti přírody s novými biotechnologiemi a přináší
kosmetiku nové generace:
Informovanost a ochrana konečného spotřebitele pravdivým
prohlášením o obsahu přírodních látek v produktu (v %) a absenci látek
škodlivých pro pokožku
Zcela respektující životní prostředí
V obalech, které jsou zcela recyklovatelné

FYTOTERAPEUTICKÉ PRODUKTY NA BÁZI LÉČIVÝCH ROSTLIN A BYLIN:
Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin (titrované
extrakty, standardizované a chemicky
izolované, na bázi léčiv - "lékopisné složení")
Vysoká koncentrace rostlinných aktivních
složek (okamžité a viditelné výsledky)
Liposomální struktury (vysokápenetrace
účinných látek, vysoce efektivní)
Biomimetická lamelová technologie
(farmaceutická technologie zlepšující
uvolňování terapeutických látek)
Lehká, snadno vstřebatelná struktura
Přírodní vůně, neobsahuje parfémy
Dermatologicky testováno, vhodné i pro
klienty s diabetickou nohu
Absence látek škodlivých pro pokožku
100% vyrobeno ve Švýcarsku

Zklidňující, snadno vstřebatelný fytoceutický krém
Složení: Tinktura z Arnica Montana (13%) a výtažky ze slézu, máty,
ďáblova drápu a kostivalu.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Pohmoždění
Zkrácení svalů
Bolesti kloubů
Bodnutí hmyzem

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Osvěžující, uklidňující a tišící účinky
Poskytuje okamžitý pocit úlevy
postižené oblasti pokožky
Příjemná vůně z rostlinných výtažků a
mentolu
Rychle se vstřebává, nezanechává
zbytky
Optimálně zvlhčuje pokožku

Zklidňující fytoceutický krém s měsíčkem lékařským na zarudlou a
podrážděnou pokožku.
Složení: Mateřská tinktura měsíčku a výtažky z heřmánku, aloe, slézu a
třezalky tečkované.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Zarudnutí a podráždění
způsobené vnějšími vlivy
Svědění
Alergie
Kožní problémy
Po depilaci a po holení

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Svěží, uklidňující a tišící účinek
Okamžitá úleva a obnova pohody
citlivé, suché a jemné pokožky
Hluboké vyživování a pocit hebkosti
Příjemná vůně z rostlinných výtažků
Rychle se vstřebává, nezanechává
zbytky
Optimálně zvlhčuje pokožku

Hřejivý a revitalizační krém formulovaný se synergickým fytokomplexem
vysoce koncentrovaných rostlinných výtažků z léčivých rostlin a bylin.
Složení: sofistikované mikroenkapsulované termoaktivní účinné látky,
výtažky z třezalky tečkované a měsíčku lékařského, hřejivé éterické oleje z
kurkumy, zázvoru, hřebíčku, jedle stříbrné a fenyklu.
Má dvojí účinek:
1. zvyšuje hemolymfatický oběh
2. stimuluje kožní termoreceptory

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Nepohodlí související s
chladem
Špatné periferní cirkulace
BolestI svalů
Zkrácení svalů
Sportovní aktivity

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Postupný lokální zahřívací účinek,
Poskytuje okamžité blaho chodidel a
nohou (bez podráždění nebo svědění)
Působí rychle, aniž by dráždil pokožku
Příjemná vůně z éterických olejů
Rychle se vstřebává, nezanechává
zbytky
Optimálně zvlhčuje pokožku

Jemný fytoceutický krém s obsahem medu se zvláčňujícím, zvlhčujícím a
elastikačním účinkem.
Složení: med ze švýcarských hor, arganový olej, bambucké máslo,
vitamin E, mentol a urea.

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Suché a dehydrované nohy
Zvlhčení a zjemnění
Přirozená pružnost
Pocit svěžesti a lehkosti

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Jemná struktura
Snadno se vmasíruje a rychle
vstřebává, nezanechává zbytky
Pravidelné používání = měkká a
pružná pokožka
Příjemná vůně z rostlinných výtažků a
éterických olejů

Změkčující, hojivý a reparační fytoceutický krém
Složení: urea (20%), pryskyřice z červeného smrku, extrakt z třezalky
tečkované, přírodní éterické oleje z tymiánu, máty a eukalyptu, mentolu,
alantoinu, betainu a vitamin E

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Popraskané paty
Suchá kůže
Boláky
Mozoly
Kuří oka
Intenzivní regenerace
Prevence proti prasklinám a
trhlinám

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Zjemňuje pokožku a činí ji pružnou
Intenzivní regenerace
Vytváří měkký dlouhotrvající film
Osvěžující a očistný účinek
Snadno se masíruje, rychle se
vstřebává, nezanechává zbytky
Příjemná vůně z rostlinných výtažků a
éterických olejů

Osvěžující re-energizující a revitalizační fytoceutický krém
Složení: Tinktura z Arnica Montana (13%) a výtažky ze slézu, máty,
ďáblova drápu a kostivalu

ÚČINNÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ:
Unavených nohou
Tíhy kolem dolních končetin
Křečových žil
Otoků nohou
Křečí
Bolavých kotníků

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Osvěžující a relaxační účinky
Okamžitý pocit lehkosti nohou
Stimuluje oběh, zmírňuje pocit únavy
Příjemná vůně z rostlinných výtažků
Rychle se vstřebává
Nezanechává zbytky
Dodává pokožce přirozenou pružnost
a hebkost

Přírodní čisticí a dezinfekční prostředek na manikúru a pedikúru s 5
funkcemi. Má antibakteriální, antifungální a antivirové vlastnosti.
Složení: alkohol, éterické oleje z čajovníku, tymiánu, máty a rostlinné
čisticí prostředky, které pokožku jemně čistí, zvlhčují a vyživují.

5 FUNKCÍ V JEDNOM:
1. Čistí
2. Dezinfikuje
3. Osvěžuje
4. Deodorizuje
5. Zvlhčuje

DALŠÍ ÚČINKY A BENEFITY:
Důkladně dezinfikuje a čistí ruce a nohy při
respektování hydrolipidové rovnováhy
pokožky.
Účinně odstraňuje nečistoty a pot.
Vytváří povzbuzující a osvěžující pocit.
Zanechává pokožku příjemně čistou,
voňavou a hebkou na dotek.
Lehká, snadno vstřebatelná struktura
Nepění a nevyžaduje oplachování

