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pomadki Paris i Gwen. Tą kolekcją
udowadniamy, że kosmetyki mineralne jane iredale są nie tylko bezpieczne dla skóry, ale także oferują
szeroką gamę kolorystyczną i odpowiadają na aktualne trendy beauty.
www.sklepjaneiredale.pl

Balsamy brązujące

Bezkonkurencyjna

Dark Series to linia kosmetyków,
która od kilku już lat zdobywa coraz szersze grono klientów. Przeznaczona jest dla osób o delikatnej
i wrażliwej skórze skłonnej do reakcji alergicznych. Firma Profil-Solar
z Zabrza, będąca ich producentem,
zdecydowała o odświeżeniu wizerunku linii i udoskonaleniu składu
tych produktów. Nowy atrakcyjny
wygląd powoduje, że klienci jeszcze
chętniej wybierają balsamy brązujące
tej marki. W składach kosmetyków
wzmocnione zostały aktywatory
wspomagające tworzenie melaniny
oraz zwiększył się poziom substancji
ochronnych i pielęgnacyjnych.

Sztandarowa lampa w wersji hybridRED. FLAME to najbardziej

Dark Series to oferta trzech balsamów do opalania w solarium: Speed
Bronzer – przyśpieszacz i bronzer
w jednym, Power Bronzer – mocny
bronzer delikatnie nawilżający oraz
Mega Bronzer – ultra bronzer głęboko nawilżający.

rozpoznawalna lampa na rynku,
ciesząca się ogromnym zainteresowaniem użytkowników. New
Technology jako jeden z prekursorów w branży solaryjnej, stworzył
lampę idealną jakościowo, łączącą
w sobie technologię SolGlass i hybridRED. Najdoskonalsze połączenie
spektrum światła opalającego UV
i światła czerwonego daje bezkonkurencyjną lampę. Doskonały kolor
opalenizny, efekt gładkiej i miękkiej
skóry, oraz lepsze samopoczucie, to
tylko kilka z zalet stosowania technologii hybridRED.
www.profispj.pl

Bio-Olejek
do ciała
Zawarty w nim olejek z krokosza
barwierskiego i ekologiczna oliwa
z oliwek chronią przed utratą nawilżenia oraz dostarczają substancji
odżywczych, a olejek grejpfrutowy
regeneruje i czyni skórę aksamitnie
gładką. Olejek intensywnie regeneruje, pielęgnuje, a także poprawia wygląd skóry dojrzałej, suchej
i zniszczonej, oraz blizn i rozstępów.
Posiada certyfikat NaTrue.
www.kneipp.pl

www.profil-solar.pl

Sztuka zdrowia
Nasycone kolory
Tej jesieni będą królowały głębokie,
nasycone kolory oraz połyskujące
akcenty. Dlatego w segmencie kosmetyków kolorowych jane iredale
pojawią się aż cztery nowe produkty: paletka cieni Naturally Glam,
róż prasowany Clearly Pink oraz

Szeroko rozumiane dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, medytacja i sztuka walki. Tai Chi jest tym
wszystkim naraz. Nie da się oddzielić niczego nie tracąc czegoś innego.
Pracując dużo z ciałem tą techniką,
można osiągnąć wyższe poziomy
stabilności, harmonii duszy i ciała.
Muzyka pełna harmonii doskonale
wpływa również na zwyczajne codzienne odstresowanie się i rozluźnienie. Licencja w cenie płyty!
www.najwspanialsza.pl

Kolejna odsłona rewolucji!
Wraz z początkiem roku szkolnego 7suns Cosmetics odświeża serię Tan
Revolution. Rozpoczęliśmy od zmiany opakowania dla jednego z naszych
bestsellerowych bronzerów – Prom Queen, a teraz do serii dołącza inny
topowy kosmetyk – American Glamour. Odświeżona formuła gwarantuje
lepszą ochronę skóry, głębsze odżywienie, mocniejsze nawilżenie oraz
jeszcze bardziej intensywną i długotrwałą opaleniznę.
Rewolucyjna seria 7suns to superbronzery do zadań specjalnych. Najwyższej jakości składniki, wyjątkowe mieszanki bronzerów i unikalne
kompozycje zapachowe – to cechy najlepszych kosmetyków do opalania.
Pamiętaj, że dzięki 7suns Cosmetics opalasz się szybciej o nawet 30%.
www.7sunscosmetics.com

