
Αφρόλουτρο 
ESSENS
Αφρόλουτρο με το αγαπημένο σας άρωμα, με 
ενυδατικό σύμπλεγμα και λάδι κάνναβης. Καθαρίζει 
αποτελεσματικά το δέρμα και το θεραπεύει χάρει στις 
ιδιότητες της λοσιόν σώματος. Χάρει στο ενυδατικό 
σύμπλεγμα και το pH 5,5, που έχει και μία υγιής 
επιδερμίδα, είναι το δέρμα μετά το πλύσιμο λείο, απαλό 
και προστατευμένο από την ξήρανση. Το λάδι κάνναβης 
που χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία έρπητα, 
εγκαυμάτων και φουσκαλών, προωθεί την ανάπλαση 
του δέρματος και δρα ευεργετικά στο μυοσκελετικό 
σύστημα.

Τα αφρόλουτρα είναι διαθέσιμα με αυτά τα ανδρικά 
αρώματα: M001, M003, M007

Περιεχόμενο: 200 ml
Αφρόλουτρο  | 4,20 €

Για τους κυρίους



Αφρόλουτρο  
ESSENS
Αφρόλουτρο με το αγαπημένο 
σας άρωμα, με ενυδατικό 
σύμπλεγμα και λάδι κάνναβης. 
Καθαρίζει αποτελεσματικά το 
δέρμα και το θεραπεύει χάρει στις 
ιδιότητες της λοσιόν σώματος. 
Χάρει στο ενυδατικό σύμπλεγμα 
και το pH 5,5, που έχει και μία 
υγιής επιδερμίδα, είναι το δέρμα 
μετά το πλύσιμο λείο, απαλό 
και προστατευμένο από την 
ξήρανση. Το λάδι κάνναβης 
που χρησιμοποιείται και για τη 
θεραπεία έρπητα, εγκαυμάτων 
και φουσκαλών, προωθεί την 
ανάπλαση του δέρματος και δρα 
ευεργετικά στο μυοσκελετικό 
σύστημα.

Τα αφρόλουτρα είναι διαθέσιμα 
με αυτά τα γυναικεία αρώματα: 
W104, W105, W107, W116,
W118

Περιεχόμενο: 200 ml
Αφρόλουτρο  | 4,20 €

Γαλάκτωμα 
σώματος
ESSENS

Γαλάκτωμα σώματος με το 
αγαπημένο σας άρωμα που 

περιέχει έλαιο βερίκοκου, 
ενυδατικά συστατικά και 

βιταμίνη Ε. Είναι κατάλληλο για 
την καθημερινή φροντίδα όλων 

των τύπων του δέρματος μετά 
το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία 

και την αποτρίχωση. Το 
γαλάκτωμα απορροφάται καλά 

και αφήνει το δέρμα απαλό 
σαν μετάξι και λείο. Περιέχει 

έλαιο βερίκοκου, το οποίο έχει 
μαλακτικές, καθαριστικές, 

θρεπτικές και αναπλαστικές 
ιδιότητες, βιταμίνη Ε, η οποία 
ενεργεί ως αντιφλεγμονώδης 

ουσία και βοηθά την πρόληψη 
των βλαβών του δέρματος 
από τις ελεύθερες ρίζες. Το 

βούτυρο καριτέ υποστηρίζει 
την προστασία του δέρματος 

από την υπεριώδη ακτινοβολία, 
βοηθά τη διατήρηση της 

ελαστικότητας του δέρματος, 
καταπραΰνει και αναζωογονεί.

Τα γαλακτώματα σώματος είναι 
διαθέσιμα με αυτά τα γυναικεία 
αρώματα: W104, W 105, W107, 

W116, W118

Περιεχόμενο: 200 ml
Γαλάκτωμα σώματος  | 6,30 €

Για τις κυρίες


