Nnawilżajace i oczyszczające mleczko do twarzy

/Ro4-001

Łagodny i delikatny balsam do codziennej pielęgnacji. Oczyszcza i nawilża,
usuwa zanieczyszczenia. Energetyzujące, kojące i oczyszczające właściwości
wody różanej, odżywcze i odnawiające właściwości olejków arganowego i
róży, nawilżające działanie oligosacharydów czynią skórę miękką, elastyczną, świeżą i czystą.

Nawilżający tonik

/Ro4-002

Specjalna formuła dla optymalnego efektu nawilżającego. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej.Zawiera naturalną wodę różaną,
oleje różany i arganowy. Odżywia, wygładza, odświeża i pobudza skórę.

Odbudowywujący krem do twarzy

/Ro4-003

z naturalną wodą różaną i wyciągiem z płatków róży damasceńskiej będące
naturalnym źródłem składników olejków, które usuwają makijaż w naturalny sposób pozostawiając skórę dogłębnie oczyszczoną. Delikatnie zmiękcza i
odświeża skórę, lekko pachnąc różanym zapachem. Zamień codzinny obowiązek w przyjemność

Rewitalizujący krem do twarzy na dzień

/Ro4-004

Delikatny, łagodny, innowacyjny krem z JUVINITY ™, który pomaga zmniejszyć widoczne oznaki starzenia się na twarzy i na szyi. JUVINITY ™ zawiera
Geranilgeranilpropanol ekstrahowany z geranylogenarylem difosforan - kluczowej cząsteczki komórki. Olej arganowy wygładza skórę, pomaga zachować naturalną warstwę hydrolipidową i poprawia kondycję skóry. Oligosacharydy dają optymalne nawilżenie, olejek różany i woda różana tonują,
odżywiają i odświeżyć. Wynik jest skóra pełna życia.

Odżywczy krem do twarzy na noc

/Ro4-005

Bogaty, delikatny, innowacyjny krem z JUVINITY ™, który pomaga zmniejszyć widoczne oznaki starzenia się na twarzy i na szyi. JUVINITY ™ zawiera Geranilgeranilpropanol ekstrahowany z geranylogenarylem difosforanu
- kluczową cząsteczką komórki. Oleje arganowy i Shea odżywiają, chronią i
poprawiają ogólny stan skóry. Oligosacharydy nawilżają w sposób efektywny
i ciągły. Olej różany i tonik z wody różanej odświeża i uspokaja. Rezultatem
jest widocznie odmłodzona, promienna i świeża skóra.

Krem pod oczy

/Ro4-006

Delikatny krem z ekstraktu z zielonej algi, który ma skład aminokwasowy,
podobny do ludzkiego kolagenu. Łagodzi skórę, zmniejsza cienie pod oczami,
i zwiększa syntezę kolagenu. Wzbogacony o aktywny, obecny tu JUVINITY ™
do zmniejszenia widocznych oznak starzenia, olej arganowy odżywia, chroni
i poprawia ogólną kondycję. Oligosacharydy nawilżają natychmiast, skutecznie i trwale. Olejek różany i tonik z wody różanej energetyzuje, odświeża,
uspokaja. Rezultatem jest wyraźnie odnowiona okolica oczu.

Maska nawilżająca do twarzy

/Ro4-007

Nawilża, ujędrnia, odświeża i wygładza skórę. Ekstrakt z zielonych mikroalg
zwiększa syntezę kolagenu, stymuluje mechanizmy obronne naskórka, rozjaśnia cerę. Odżywcze i właściwości olejku arganowego i różanego, nawilżający
efekt oligosacharydów pomagają zachować świeżość i młodość skóry.

Ujędrniający balsam do ciała

/Ro4-008

Poprawia elastyczność i trwałość mechaniczną skóry. Ujędrnia, tonizuje i
odżywia, stymuluje mechanizmy obronne naskórka, pomaga zachować świeżość i młodość skóry. Wyciąg z zielonych mikroalg znacznie redukuje rozstępy
i ich kolor. Oligosacharydy nawilżają natychmiast, skutecznie i trwale. Olejek
arganowy odżywia i chroni. Skóra jest chroniona i ładnie zachowana.

Masło do ciała

/Ro4-010

Specjalna, bogata formuła naturalnego koktajlu dla optymalnego efektu. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Zawiera naturalną
wodę różaną, oleje arganowy, kokosowy, kakaowy, shea i oligosacharydy. Odżywia, wygładza, odświeża, pobudza i nawilża skórę.

Peeling do ciała

/Ro4-009

Delikatnie myjący peeling do ciała z olejkiem arganowym i shea. Delikatnie
złuszcza martwe komórki naskórka i zapewnia świeży i różowy odcień skóry.
Regularne stosowanie tego peelingu do ciała zapewnia ujędrnioną, gładką i
jedwabiście miękką skórę.

Intymny żel do mycia

/Ro4-011

Naturalna formuła dla delikatnych części ciała ludzkiego. Mycie i zrównoważony system pH bez mydła, przeznaczony specjalnie do codziennej intymnej
pielęgnacji. Chroni delikatną równowagę flory intymnych i wrażliwość tego
obszaru. Zawiera naturalne koagulanty i środki spieniające, wodę różaną,
olejek arganowy i kwas mlekowy. Bez SLS (silikon)

Szampon

/Ro4-012

Łączy w sobie olej arganowy z oryginalnym kompleksem fosfolipidów i polisacharydów z alg brunatnych, w połączeniu z aminokwasami pochodzącymi
z mikroalg Chlorella vulgaris i minerałów z wody morskiej.Delikatnie myje i
zapobiega odwodnieniu, sprawia, że włosy zdrowe i jedwabiste, chroni przed
czynnikami zewnętrznymi, tworząc filtr ochronny wokół włosa, ma działanie antystatyczne, zapobiega, puszeniu się włosów, nadaje połysk.

Odżywka wzmacniająca włosy

/Ro4-013

Odżywka łączy olejki arganowy i różany, oryginalny kompleks polisacharydów z alg brunatnych, w połączeniu z aminokwasami pochodzącymi z mikroalg Chlorella vulgaris, oraz minerałów z wody morskiej. Całkowita naprawa
i ochronna formuła w oparciu o składniki, które regenerują całą strukturę
włosa - nawilżają, dają witalność i blask.

Regenerująca maska do włosów

/Ro4-014

Włosy staną się ożywione i całkowicie odnowione. Maska ma działanie
wygładzające, budzając włosy do odbudowy. Maska ta to połączenie naturalnych składników:- Olejek różany- Masło Shea- Oryginalny kompleks fosfolipidów- Chlorella vulgaris i minerałów pochodzących z wody morskiej.
Całkowita regeneracja i ochronna formuła na podstawie składników regenerujących pozostawia całą strukturę włosów odżywioną, nawilżoną, zyskując
połysk.

Odżywka w sprayu do włosów bez spłukiwania

/Ro4-015

Odżywka w sprayu dla łatwej pielęgnacji, ochrony, nawilżenia, elastyczności,
witalności, wytrzymałości włosów.Odżywka ta łączy w sobie olej arganowy z
innymi naturalnymi składnikami,- Olej Rróżany- Oryginalny kompleks fosfolipidów- Polisacharydy z brunatnic, w połączeniu z aminokwasami, pochodzących z mikroalg Chlorella vulgaris i minerałów pochodzących z wody
morskiej.
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