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Urzekający
zapach
Soleo Collagen Accelerator to
pierwszy polski, nowoczesny kolagenowy przyspieszacz do opalania
w solarium. Nie zawiera bronzerów oraz parabenów. Doskonale
się wchłania, nawilża i regeneruje,
pozostawiając na skórze urzekający
zapach. Przeznaczony do opalania
w solarium pod tradycyjną lampą
UV, w kolagenariach oraz w urządzeniach oferujących zarówno
światło UV jak i lampy kolagenowe.
Kolagenowy przyspieszacz opalania Soleo to idealny produkt dla
osób, które oczekują szybkich efektów opalania z intensywną odnową
i działaniem przeciwstarzeniowym.
Witamina E, aloes oraz olejek thaitan
monoi dopełnia intensywną pielęgnację skóry podczas opalania. Przeznaczony do opalania twarzy i ciała.
Dostępny w tubie i saszetce.
www.sklep.soleo.pl

Horyzonty
młodości
Environ przesuwa granice pielęgnacji skóry z nowym zestawem w serii
Youth EssentiA. Południowoafrykańska marka Environ wprowadza dwa
nowe produkty: Krem Plus oraz
Serum 4 Plus, które tworzą piąty
i najwyższy poziom w witaminowym

systemie Youth EssentiA STEP-UP SYSTEM™. Krem Plus pomaga
w walce z uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki oraz
wzbogaca skórę w witaminy i antyoksydanty. Z kolei intensywne
Serum 4 Plus zawiera najwyższy
poziom witamin A i C oraz potężną kombinację składników aktywnych – Juvinity™, kompleksów peptydowych, antyoksydantów oraz
nawilżaczy, dzięki którym skóra
wygląda młodo, zdrowo i ma jędrną
strukturę. Zestaw został stworzony
dla osób, które przeszły już przez
witaminowy system STEP-UP SYSTEM™, a ich skóra przyzwyczajona
jest do wysokich dawek witaminy A.
www.proteaantiaging.pl
www.fontannamlodosci.pl

Luksus zamknięty
w butelce
Seria Superior od Australian Gold®
to ekskluzywne balsamy, które
potrafią zdziałać cuda. Do dwóch
bronzerów (naturalnego i na bazie
bronzerów kosmetycznych) dołączył w tym roku równie luksusowy
przyspieszacz opalania. W każdej
butelce znajdziesz, oprócz wyjątkowych bronzerów i najbardziej efektywnych akceleratorów, najwyższej
jakości kompleksy ujędrniające,
nawilżające i regenerujące skórę.
Zdecyduj jaki efekt chcesz uzyskać
i wybierz kosmetyk idealny dla Ciebie: prestiżowy Superior DHA Luxe
Bronzer zapewni głęboki i intensywny kolor, wspaniały Superior Natural Luxe Bronzer wydobędzie złote
odcienie opalenizny, a królewski
Superior Luxe Intensifier zadba o naturalny efekt i idealny wygląd skóry.
Superior to synonim prawdziwie
luksusowej opalenizny dostępnej dla
wszystkich.
www.maximus-solaria.pl

właściwej, zwiększoną poprawę
witalności skóry. Lumiderm RF znalazło zastosowanie w zabiegach silnie odmładzających, przy redukcji
podbródka oraz przy modelowaniu
sylwetki. Urządzenie zostało objęte
24-miesięczną gwarancją.
www.mezoderm.pl

Fascynujące
zapachy
Inspiracją do powstania kolekcji
GRASSE była światowa stolica perfum – francuskie miasteczko Grasse,
z której pochodzą esencje zapachowe użyte w wodach perfumowanych Allvernum. Unoszące się nad
Grasse uwodzicielskie, kwiatowo-owocowe aromaty zamknęliśmy w
efektownych flakonach, aby przywołać radość życia i uśmiech na
twarzach tysiąca kobiet! Niezwykłą
trwałość i jakość zapachów GRASSE
gwarantuje ponad 200-letnia tradycja francuskich perfumiarzy, którzy
stworzyli tę kolekcję. Wody perfumowane Allvernum to cztery fascynujące zapachy, które utrzymują się
na skórze ok. 4-5 godzin od aplikacji.

Joga na stres
Joga to wspaniały sposób na życie
i doskonałe zdrowie. Właściwe ćwiczenia, zdolność koncentracji i harmonia energetyczna tworzą niepowtarzalne wibracje, dzięki którym
w codziennym życiu wzrasta optymizm, radość i siły witalne. Melodie
pełne harmonii, światła i radości są
doskonałym odzwierciedleniem tych
wibracji. Licencja w cenie płyty!
www.najwspanialsza.pl

www.allverne.pl
www.facebook.com/allverne

Naturalnie
kuszący
Karboksyterapia
Lumiderm RF to innowacyjne urządzenie do radiofrekwencji frakcyjnej
(mikroigłowej oraz igłowej) oraz
do radiofrekwencji monopolarnej.
Urządzenie w całości zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Działanie urządzenia opiera się
na modulowanej amplitudzie fali
radiowej, której działanie powoduje
intensywną produkcję kolagenu, głęboką przebudowę tkanek w skórze

7suns Cosmetics wita rok szkolny
z kolejną nowością. Tantric to energetyzujący przyspieszacz opalania,
który zapewnia naturalny i długotrwały efekt. Bogaty w witaminy,
mikroelementy i antyoksydanty poprawia kondycję skóry, dba o jej nawilżenie i wspiera regenerację. Dzięki egzotycznemu Monoi de Tahiti
skóra pozostanie gładka i promienna. Relaksujący zapach z delikatnymi
nutami lawendy i wanilii ukoi Twoje
zmysły i pomoże się zrelaksować.
www.7sunscosmetics.com

