RANKŲ IR KŪNO PIENELIS

KŪNO

Šilkinis argano ir kanapių aliejaus,
alavijo, simodsijų sviesto ir vitamino E
derinys puoselėja ir giliai drėkina odą.
Ypatingais ekstraktais ir maitinamosiomis
medžiagomis praturtinta formulė puikiai
tiks bet kokios odos tipui.
 Greitai susigeriantis
 Neriebus
 Be parabenų

PRIEŽIŪRA

DYDIS: 207ml, 236ml, 473ml

KŪNO SVIESTAS
Intensyvus minkštinantis kūno sviestas skirtas rankų,
kūno ir pėdų priežiūrai. Riebus, praturtintas minkštinančiais odą ingredientais. Sviestas sudrėkins ypač sausas
vietas, tokias kaip alkūnės ar keliai.
 Susigeria akimirksniu
 Giliai drėkina net labai išsausėjusią odą
 Saugus ir pakankamai švelnus netgi veido odai
DYDIS: 227ml

MASAŽINIS KŪNO ALIEJUS
Natūralus aliejų mišinys (įskaitant kanapių, migdolų,
vynuogių, abrikosų ir vitamino E) užtikrina malonų
naudojimą, lengvą slydimą oda.
Masažinis aliejus puikiai susigeria į jūsų odą, giliai
kondicionuoja, pamaitina ir drėkina.
 Greitai susigeria
 Nepalieka riebalumo jausmo
DYDIS: 237ml

KŪNO PRAUSIKLIS
Kanapių sėklų aliejus, esantis prausiklyje, švelniai valo ir
prabangiai drėkina, palikdamas odą švelnią kaip aksomas.
Oda maksimaliai nuplaunama, drėkinama ir atgaivinama.
 Be sulfatų
 Nesausina odos
DYDIS: 237ml

KŪNO ALIEJUS MIRACLE
Tai devynių natūralių gydomųjų aliejų (įskaitant arbatmedžio,
kanapių sėklų ir sojų, taip pat vitamino E) derinys, kuris yra
tarsi medicininė vaistinėlė viename buteliuke! Skirtas tepti
įbrėžimus, nudegimus, įkandimus, randus, strijas, skutimo ar
depiliacijos sudirgintą odą.
 100% natūralus
 Be parabenų
DYDIS: 30ml

KŪNO DULKSNA
Kvapnus, gaivus purškalas, kuris drėkina ir atgaivina odą.
Taip pat tinkama kvėpinti patalynei ar suteikti malonų
kvapą patalpoje.
 Be alkoholio
 Tinkama naudoti veidui
DYDIS: 237ml

3-IN-1 MASAŽINĖ ŽVAKĖ
Masažinė, kūną drėkinanti ir ilgai deganti žvakė. Rankomis
išpilstyta, dega daug ilgiau, išsilydo į šiltą, šilko švelnumo
masažo aliejų, įsigeria ir drėkina odą!
 Greitai susigeria
 Nepalieka riebumo jausmo
 Natūralūs aliejai įskaitant kanapių sėklų, vitaminą E,
jojoba, avokado ir abrikosų
DYDIS: 170g

LŪPŲ BALZAMAS
100% natūralus produktas apsaugoja lūpas net pačiomis
sudėtingiausiomis oro sąlygomis. Sudėtyje esantys drėkinamieji
aliejai paliks lūpas minkštas, patrauklias ir pasiruošusias bučiniams.
 Pagamintas su kanapių sėklų, jojobų ir avokadų aliejais
bei Vitaminu E
 ramina ir drėkina odą
DYDIS: 4,2 g

Earthly Body veiklą pradėjo kaip mažas šeimyninis verslas, o dabar yra išaugusi į tarptautinę kompaniją, tiekiančią aukštos kokybės produktus grožiui. Šiandien kompanijos veikla yra nukreipta į plaukų kūno priežiūros produktų su kanapių
sėklų aliejumi gamybą.
Earthly Body siūlo natūralius produktus be naftos, parabenų, sulfatų ir dirbtinių dažiklių. Kompanijos vertybė yra produktai, draugiški aplinkai ir netestuoti su gyvūnais.
HEMP SEED linijos kvapai

INGRIDIENTAI, KURIE NEĮEINA Į SUDĖTĮ...
PARABENAI
DIRBTINIAI DAŽIKLIAI
PROPILENO GLIKOLIS
SD ALKOHOLIS
SULFATAI

Be GMO

Nebandyta su gyvūnais

100% veganiška

Turi Leaping Bunny sertifikatą

Savanorių pr. 207 KAUNAS  8 652 78737  www.allura.lt  Facebook: Marrakesh

