1. COD 77 Sampon si gel de dus (250 ml) in 4 variante- Pret 8 PB:
- Energy – cu extract de coada soricelului
- Stimulate – cu extract de germeni de grau
- Relax – cu extract delavanda
- Refresh– cu extract de ienupar

2. COD 62 - Crema de maini “Yogurt and Rose Oil” - 75 ml : Pret 10 PB

Este un produs care face pielea mainilor moale la atingere si o
protejeaza de inflamatii.
Concentratul de iaurt, uleiul de trandafiri si apa de trandafiri din
continut, hidrateaza si regenereaza pielea mainilor.

3. COD 6 – Burete exfoliant cu sapun „A Rose of Bulgaria” Pret 6,9 PB

Un sapun cu miros persistent de ulei de trandafir bulgaresc.
Combinatia de sapun si burete garanteaza confortul si
distractia in baie.
Proaspat si flagrant, acest sapun a fost conceput pentru
igiena zilnica a tuturor tipurilor de piele.

4. COD 60 – Sapun „Holy Lake” – 120 gr – Pret 15 PB

Sapun cu apa termala si namol terapeutic din laguna lacului
Pomorie, cu PH neutru pentru toate tipurile de piele, cu efecte
excelente pentru pielea sensibila si iritata.

Sapun cu nămol terapeutic si apă din laguna lacului Pomorie, cunoscut sub numele de
"Sfantul Lac" din colonia antica greceasca Apolonia. Proprietătile curative ale apei si
nămolului din acest lac au fost cunoscute inca din antichitate, tracii, grecii si romanii aplicand
acolo metoda antica egipteana de tratament cu namol in aer liber.
Sapunul Holy Lake (trad. Sfantul Lac) are un efect triplu oferit de:
Apa de mare a lacului - extrem de bogata in minerale, microelemente si plancton - cu un
efect antiseptic, îmbunătăteste circulatia periferica, accelereaza procesul de vindecare a
ranilor si de epitelizare.
Noroiul curativ de liman - peloid (din greacă pelos-namol). Noroiul este pus în săpun de
forma sa naturala. Acesta scade nivelul pH-ului pielii pana la neutru, stimulează procesele
regenarative, imbunatateste metabolismul, actioneaza ca un agent antiseptic si hipoalergenic.
Continutul sau bogat in sulf si microelemente reface pielea in cazul afectiunilor cutanate.
Rapa (apa termala de izvor si lesia de lac cu plancton) - este pusa în săpun în forma sa
naturala. Continutul bogat în minerale si microelemente au un puternic efect de regenerare,
hipoalergenic si antiseptic.
Datorită proprietătilor curative dovedite ale namolului si lesiei, sapunul este potrivit pentru
utilizarea zilnica indiferent de tipul de piele, cu un efect excelent asupra pielii sensibile, usor
iritabile si care se usuca/crapa usor.
5. COD 70- Sapun lichid „Sea” – 500 ml – Pret 10 PB

Crema fina de sapun lichid, cu glicerina si saruri de la Marea Moarta

COD 70- Sapun lichid „Lavander” – 500 ml - Pret 10 PB

Sapun lichid, cu provitamina B5.

6. COD 91 Punga cadou (punga + panglica ornamentala), pentru ambalare 2-3 produse
Refan cu diverse ocazii (poza este cu titlu de prezentare) –Pret 1 PB

7. COD 61 – Sare de baie cu uleiuri terapeutice – 1 kg, in doua variante: Lavanda si Menta –
Pret 35 PB

Contine minerale si microelemente obtinute din Marea Moarta, imbogatite cu uleiuri esentiale
de lavanda , respectiv menta.

