Kosmetyki do ciała:
Suchy olejek do twarzy, ciała i włosów, szybko
się wchłania nie pozostawiając tłustej lepkiej
warstwy. Zawiera ekstrakty z piżma i wanilii
oraz 5 olejków : olej z pestek winogron
poprawia napięcie i jędrność , hamuje procesy
starzenia skóry, olej makadamia ma właściwości
ujędrniające i odżywcze, olej z orzechów
laskowych regeneruje skórę, olej kameliowy
chroni skórę przed utratą wilgoci i jest
antyoksydantem, olej z nasion słonecznika
odpowiada za wzmocnienie bariery
naskórkowej, doskonale zmiękcza i wygładza
skórę. Stosowanie: Kroplę olejku można dodać
jako wzbogacenie kremu i podkładu, kuracja na
włosy przed myciem na 20 min. lub na
końcówki włosów po umyciu oraz zamiast
balsamu do ciała. Nie zawiera parabenów.
200ml Cena 130,00
Goldfingerz -to żel do masażu twarzy i ciała ze
złotym pyłkiem, o zapachu szampana. Dzięki
zawartości cukroesterów (pochodne cukrów) i
gliceryny, intensywnie odżywia, ujędrnia i
nawilża skórę przez 24 godziny. Innowacyjna
tekstura (nie tłusta) zapewnia długotrwały masaż
i żel wolno się wchłania. Sposób użycia: Masuj
całe ciało lub/i twarz aż do całkowitego
wchłonięcia. Przed zakończeniem masażu
można zmoczyć skórę wodą , aby uzyskać
mleczną elmulsję, która wmasowana sprawi, że
ciało pozostanie jedwabiście gładkie i
wyjątkowo miękkie w dotyku, zregenerowane i
bez tłustego filmu. Może być też użyty do lub
pod makijaż, na szyję, dekolt. Nie zawiera
parabenów. 200ml Cena 140,00

Mleczko do ciała HELIXIENCE redukuje
przebarwienia i oznaki starzenia skóry.
Mleczkozawiera skoncentrowane składniki
aktywne: ekstrakt z czystego jedwabiu,
glicerynę roślinną, olejek z otrębów ryżowych,
kompleks rozjaśniający w mikrokapsułkach
Whitesphere Premium. Dzięki tym składnikom
mleczko jest preparatem, który stymuluje
regenerację komórek skóry, doskonale ją
nawilża odżywia i rozjaśnia przebarwienia.
Rewelacyjnie poprawia się sprężystość i
jędrność skóry, zatrzymując jej młodość. Nie
zawiera parabenu.
Zaleca się po każdej kąpieli wmasować mleczko
w całe ciało. 200 ml
Cena 150,00

Balsam FONDANT do ciała z 30% KARITE to
wyjątkowo lekki balsam, który natychmiast się
wchłania-dosłownie rozpuszczając się na skórze.
Intensywnie odżywia, nawilża i ochrania skórę
również tą bardzo suchą, wrażliwą i podrażnioną
a nawet alergiczną czy z atopowym zapaleniem
skóry. Dzięki zawartości 30% naturalnego
karite, balsam - fondant na pewno zachwyci
Twoją skórę niezwykłą świeżością, otuli
delikatnym zapachem, pozwalając Tobie cieszyć
się w pełni nawilżoną i odżywioną, niezwykle
miękką i gładką skórą.
Balsam zaleca się stosować do codziennej
pielęgnacji całego ciała. Z powodzeniem może
być stosowany do twarzy zwłaszcza dla cer
bardzo wrażliwych, suchych i alergików oraz
osób z Atopowym Zapaleniem Skóry,
Diabetyków i z Łuszczycą. 200 ml
Cena 140,00

Masło Karite 100% naturalne, odżywia, nawilża,
regeneruje, łagodzi podrażnienia, natłuszcza,
poprawia krążenie miejscowe, jest doskonałym
filtrem przeciw słonecznym, to naturalna
skarbnica witamin dla każdej skóry. Jest ono
jednym z najbezpieczniejszych i łagodnych
produktów stąd polecane jest kobietom w ciąży i
karmiącym, by zapobiegać powstawaniu
rozstępów oraz likwidowaniu już istniejących.
Ze względu na swoją konsystencję jest bardzo
wydajne i daje wiele możliwości
wykorzystania. Może być nakładane na twarz,
ciało i włosy, do masażu , gdyż głęboko
odżywia, regeneruje, nawilża, jak i działa
natłuszczająco oraz opóżniająco procesy
starzenia. jest wybitnie polecane dla skór bardzo
suchych, wrażliwych, alergicznych, z egzemami,
podrażnieniami, rozstępami oraz starzejących
się. odrobinę produktu dobrze rozsmarować na
skórze twarzy i ciała oraz włosów. 200 ml
Cena 150,00
Eksfoliujące mydło HELIASLIM, złuszcza
martwy naskórek, pobudza krążenie krwi,
pomaga wchłaniać się preparatom
nawilżającym, odżywiającym skórę oraz
specjalistycznych np.pozwala na energiczny
masaż ciała szczególnie w miejscach o dużym
nagromadzeniu tkanki tłuszczowej i cellulitu, co
wspomaga walkę z tymi przypadłościami.
Idealnie przygotowuje skórę do nałożenia żelu
wyszczuplającego HELIASLIM. Składniki
aktywne:*Algi *Masło karite. Mydło należy
stosować podczas każdej kąpieli, delikatnie
masując partie , które chcemy ujędrnić i
wyszczuplić. 150 g Cena 60,00

Żel wyszczuplająco- modelujący sylwetkę. Jest
to produkt wykonany z naturalnych składników,
które wspomagają pracę przemiany materii,
odtoksyczniają organizm i pomagają spalać
tkankę tłuszczową. Żel silnie uelastycznia skórę,
wspomaga walkę z rozstępami, w widoczny
sposób poprawia kondycję skóry oraz usuwa
nagromadzone złogi tłuszczowe. W składzie
żelu występuje Zielona kawa, Yerba mate, Lkarnityna, Kofeina, Algisuim C, Koper włoski
stąd tak wielokierunkowe i intensywne działanie
tego produktu. Żel zaleca stosować się 2 razy
dziennie wmasowując go w skórę po uprzednim
peelingu mydełkiem Heliaslim. Oczywiście dla
uzyskania najlepszych i najtrwalszych efektów
zaleca się odpowiednią dietę, ćwiczenia, oraz
zabiegi wyszczuplające w gabinecie. 200 ml
Cena 140,00
Peeling z owoców cytrusowych i kryształków
soli morskiej.
Kombinacja soli morskiej z zachwycającymi
aromatami pomarańczy i grejpfruta, delikatnie
usuwa martwe komórki i zanieczyszczenia,
pozostawiając skórę miękką i promienną.
Sposób użycia: aplikować na suchą skórę,
wmasować produkt szczególnie na zrogowaciałe
części ciała. Spłukać pod prysznicem lub usunąć
wilgotnym, ciepłym ręcznikiem. Uwaga! - tylko
do użytku zewnętrznego. 250 ml
Cena 125,00

Peeling do ciała z 3 gatunków herbat i
kryształków soli morskiej, eliminuje martwe
komórki i delikatnie usuwa zanieczyszczenia,
pozostawiając świeżą skórę, miękką i
promienną. Ma działanie wyszczuplające,
ujędrniające oraz chłodzące. Stosować raz w
tygodniu. Sposób użycia: masować na suchą
skórę, szczególnie zwracając uwagę na
problematyczne partie ciała. Zmyć pod
prysznicem lub usunąć wilgotnym, ciepłym
ręcznikiem. Uwaga! - tylko do użytku
zewnętrznego. 250 ml Cena 125,00

Ultra odżywczy krem do codziennej pielęgnacji
ciała- to doskonały opatrunek dla skóry
szorstkiej, suchej, ekstremalnie suchej, ze
skłonnością do nadmiernego złuszczania,
rogowacenia, pękania, podrażnień, ściągania.
Intensywnie odżywia przynosząc
natychmiastową ulgę, zmniejsza uczucie
napięcia, pieczenia i dyskomfortu. Nawilża,
wygładza, zmiękcza, poprawia elastyczność
skóry. Wspaniale relaksuje i pielęgnuje skórę.
Bardzo przyjemny w użyciu. Stosować po
kąpieli, lekko masując całe ciało.
Składniki: Masło Karite, olejek joboba, wit. E ,
ekstrakty z brzoskwini i marchwi.Nie zawiera
parabenów. 200ml Cena 80,00

Rozpieść swoją skórę ultra -nawilżającym
mleczkiem do ciała z kompleksem olejków
Makadamia, z pestek winogron, Lnianki,
bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe
połączonych z gliceryną roślinną i Imperata
Cylindrica o intensywnie nawilżających
właściwościach. Dzięki jedwabistej
konsystencji, mleczko łatwo się rozprowadza,
bardzo szybko wchłania, nie pozostawiając
tłustej warstwy i uczucia lepkości. Eliminuje
dyskomfort ściągnięcia ii łuszczenia się skóry,
która będzie doskonale nawilżona, rozkosznie
aksamitna, miękka i wygładzona. Stosuj
codziennie na cale cialo po kąpieli czy
prysznicu.
Nie zawiera parabenów. 200 ml Cena 80,00
Mleczko po opalaniu- regeneruje i pielęgnuje
skórę po opalaniu. Intensywnie nawilża,
zapobiega łuszczeniu się wysuszonej słońcem i
opalaniem skóry dzięki zawartości olejku z
nagietka, gliceryny roślinnej, witaminy E,
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Stosowanie: Po każdym opalaniu i wieczorem
po kąpieli. 200ml Cena 85,00

Żel osłabiający wzrost włosów - do stosowania
po depilacji ciepłym woskiem lub pastą
cukrową. Produkt w efektywny sposób łagodzi
podrażnienia powstałe na skutek depilacji oraz
spowalnia proces ponownego formowania się
włosa. Sprawia że wolnej odrastające włosy
stają się delikatniejsze, bardziej miękkie,
jaśniejsze, mniej widoczne. Szczególnie
zalecany dla osób z problemem krążenia krwi.
Zastosowanie: natychmiast po depilacji,
codziennie przez 1 tydzień. Nie zawiera
parabenów. Skład: Ekstrakty z arniki, brzozy i
skrzypu *olejek eteryczne z lawendy,cytryny,
werweny i rumianku oraz CAPISLOW innowacyjny, opatentowany składnik
spowalniający odrost włosów. 150ml
Cena 85,00
Samoopalacz do twarzy i ciała dla każdego
rodzaju skóry. Po kilku godzinach nadaje skórze
piękny, naturalny odcień opalenizny. Uwydatnia
i utrwala już istniejącą opaleniznę, równocześnie
nawilżając skórę.Ten krem samoopalający daje
jednolitą i idealną naturalną złotą opaleniznę
przez cały rok. Dzięki lekkiej konsystencji i
składnikom nawilżającym (olejek z mango i z
pestek winogron), samoopalacz łatwo się
rozprowadza i wzmacnia piękną skórę.
SKUTECZNOŚĆ NAWILŻAJĄCA : +76%
większe nawodnienie 1 godzinę po aplikacji;
+36% 7 godzin po pojedynczej aplikacji (Test
instrumentalny przeprowadzony na 10
ochotnikach z suchą skórą). Stosownie: Przed
stosowaniem samoopalacza zaleca się wykonać
gomaż całego ciała. Po gomażu wmasować
Krem Samoopalający Heliabrine. Po użyciu
dokładnie umyć ręce.150ml Cena 90,00

