Pentru bărbaţi

Gel pentru duş
ESSENS
Gelul pentru duş cu mirosul dumneavoastră preferat,
cu complex de hidratare şi ulei de cânepă. Efectiv spală
pielea şi o îngrijeşte datorită proprietăţii laptelui de corp ce
conţine. Datorită complexului de hidratare şi al conţinutului
5,5 pH, pe care-l are şi pielea sănătoasă, după spălarea
cu acest gel pielea este netedă, catifelată şi ocrotită de
deshidratare.Uleiul de cânepă, care se foloseşte şi la
tratarea herpesului, a arsurilor şi a băşicilor după arsuri,
ajută şi la regenerarea pielii şi acţionează binefăcător
asupra aparatului locomotor.
Gelurile de duş, pentru bărbaţi sunt următorele coduri:
M001, M003, M007
Conţinutul: 200 ml
Gel de duş | 4,20 €

Balsam
de corp
ESSENS
Balsamul de corp cu
mirosul dumneavoastră
preferat cu conţinut de
ulei de caise, componenţi
de hidratare şi vitamină
E. Este indicat la îngrijirea
zilnică pentru toate
tipurile de ten, după baie,
bronzare şi depilare.
Balsamul de corp se
absoarbe bine şi lasă
pielea ﬁnă mătăsoasă
şi netedă. Conţine
ulei de caise, care are
efect de netezire, de
curăţare, efect nutritiv
şi de regenerare,
conţine vitamina E, care
acţionează antidermatit
şi ajută la ocrotirea
pielii să nu ﬁe afectată
de radicali acizi. Untul
din carite încurajează
şi protejează pielea
de razele UV, ajută la
menţinerea pielii elastice,
linişteşte şi regenerează.
Balsamurile de corp
sunt la dispoziţie în
următoarele coduri
pentru femei:
W104, W105, W107,
W116, W118
Conţinutul: 200 ML
Balsam de corp | 6,30 €

Pentru dame

Gel pentru
duş
ESSENS
Gelul de duş cu mirosul
dumneavoastră preferat
cu complex de hidratare şi
ulei de cânepă.Spală bine
pielea şi o îngrijeşte datorită
proprietăţii laptelui de
corp ce îl conţine. Datorită
complexului de hidratare şi a
conţinutului 5,5 pH, pe care-l
are şi pielea sănătoasă,
după spălare pielea este
netedă, catifelată şi ocrotită
de deshidratare.Uleiul de
cânepă, care se foloseşte
şi la tratarea herpesului, a
arsurilor şi a băşicilor după
arsuri, ajută şi la regenerarea
pielii şi acţionează
binefăcător asupra
aparatului locomotor.
Gelurile de duş sunt la
dispoziţie pentru dame în
următoarele coduri:
W104, W105, W107,
W116, W118
Conţinutul: 200 ML
Gel de duş | 4,20 €

