
MORAZ MAGYARORSZÁG

DRY HANDS – Táplál ja és védi  a száraz,  sérült  kezeket

6 490 Ft – 100 ml

✓ KÖNNYEN ÉS GYORSAN FELSZÍVÓDIK – Puha, sima kezeket varázsol, az olajos kéz érzése nélkül.
✓ BŐRFIATALÍTÓ HATÁS – Az antioxidánsok védenek a káros vegyi anyagoktól és a szélsőséges
hőmérséklet változásoktól.
✓ 75%-OS MADÁRKESERŰFŰ KIVONAT – A bőrsejtek regenerálásának egyik leghatékonyabb gyógynövénye. 
✓ KIFEJEZETTEN SZÁRAZ KEZEKRE – Olyanok számára lett fejleszve a krém, akiknek száraz, hámlós vagy
érdes, repedezett kézbőrük van. 
✓ JAVÍTJA A BŐR HIDRATÁLTSÁGÁT – Hozzájárul a bőr nedvességtartó képességének megerősítéséhez, így
erősebb és rugalmasabb lesz tőle a kéz. Rendszeres használat esetén egészségesebbé és fiatalabbá teszi a
bőrt.

SKIN SAVER – Javít ja és puhít ja a töredezett  bőrt

8 890 Ft – 50 ml

✓ VÉDI, HELYREÁLLÍTJA ÉS FIATALÍTJA A SÉRÜLT BŐRT – Ezt a többcélú kenőcsöt úgy fejlesztették ki, hogy
hatékonyan védje és állítsa vissza a bőrt eredeti formájába. Bőrnyugtató és bőrfiatalító hatása pedig
természetes ragyogást ad a bőrnek.
✓ SIMA, PUHA EGÉSZSÉGES BŐR – Használd naponta háromszor, az eredmény sima, puha és egészséges bőr
lesz, amit imádni fogsz!
✓ AZ ATÓPIÁS BŐR HATÉKONY KEZELÉSE – A kenőcs klinikailag igazoltan kezeli az atópiás, irritált és viszkető
bőrt. Az Izraeli Diabetes Szövetség jóváhagyásával.
✓ EGYEDI FORMULA 99%-OS GYÓGYNÖVÉNYKIVONATTAL – Fekete üröm, madárkeserűfű, orvosi zsálya és
közönséges mirtusz egyvelege egy egyedi többcélú formulát alkot. Egy igazi “sürgősségi kenőcs” a Skin Saver,
kiválóan alkalmazható a felületes és komplex bőrproblémákra.
✓ IDEÁLIS MINDEN BŐRÍPUSRA – Élvezd a krém egyedi kezelésének előnyeit minden nap. Alkalmas minden
bőrtípusra, beleértve a száraz, érzékeny és sérült bőrt is, így ideális minden családtag számára!
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HERB-A-TOPIC – Intenzív testápoló

9 950 Ft – 250 ml

✓ SEGÍT A VÖRÖSSÉGEN ÉS ATÓPIÁS BŐR KEZELÉSÉN – Állandó használata megszünteti a fájó hámlást és
vörösességet, megnyugtatja a bőrt. Ne hagyd, hogy a fájdalom elvegye a figyelmed az életről!
✓ 75%-OS MADÁRKESERŰFŰ KIVONAT – A bőrsejtek regenerálásának egyik leghatékonyabb gyógynövénye. 
✓ MEGBÍZHATÓ BŐRKIÜTÉS-KEZELÉS – A krémben lévő gyógynövények klinikailag igazoltan nyugtatják a bőrt
és tüntetik el a kiütéseket.
✓ A TELJES TESTEN ALKALMAZHATÓ – Használd a testeden és arcodon egyaránt. Gyorsan felszívódik és nem
tartalmaz parfümöt.
✓ BŐRFIATALÍTÓ HATÁS – Az antioxidánsok védenek a káros vegyi anyagoktól.

REDSKIN – Bőrnyugtató és bőrpír  csökkentő

6 490 Ft – 100 ml

✓ MONDJ BÚCSÚT AZ IRRITÁLT ÉS KIDÖRZSÖLT BŐRNEK – A madárkeserűfű alapú, nem illatosított
bőrnyugtató krémünk helyreállítja az irritált bőrt az érzékeny területeken is, legyen az ágyék, hónalj, váll, nyak
vagy bármely más. Segít megőrizni a rugalmas és puha bőrt még az irritáló hatásokat kiváltó mozgás közben is!
✓ GYORS OTTHONI KEZELÉS – A krém az antioxidáns madárkeserűfüvön kívül még számos olyan gyógyító
hatású ásványi anyagot tartalmaz, mint a tanninok, flavonoidok, alkalodiok és C-vitamin. Az antioxidánsok
megfogják a szabad gyököket, véd a káros vegyi anyagoktól és megvédik a bőrt.
✓ KERÜLD EL A SEBESEDÉST – A termékben 15 Izraelben őshonos gyógynövény található, melyek közül a
legfontosabb talán a madárkeserűfű, ami híres a varázslatos bőrápolási képességéről. Megállítja a vérzést,
elősegíti a gyógyulást és rehabilitálja és megnyugtatja sérült bőrt.
✓ NYUGODTAN FOLYTASD AZ ÉLETED – A kiváló biológiai összetevőknek köszönhetően a krém rendkívül
gyorsan gyógyítja a bőrt, így nem kell aggódnod a jövőben amiatt, hogy bármi is kikezdené érzékeny bőröd!

JOINT & MUSCLE – Gyógynövényes masszázsbalzsam

6 990 Ft – 50 ml

✓ ENYHÍTI AZ IZOM ÉS IZÜLETI FÁJDALMAKAT – Segít ellazítani a merev izmokat, miközben enyhíti a
kellemetlenséget és fájdalmat.
✓ 99%-BAN TERMÉSZETES GYÓGYNÖVÉNYEK – Nagylevelû csodamogyoró, álombogyó, nemes babér,
majoránna és az örménygyökér növények kivonatait tartalmazza, amelyek nyugtató hatásairól ismertek.
✓ SPORTOLÓKNAK ÉS CUKORBETEGEKNEK – Segíti az alkalmazott területen a vérkeringést és ezáltal a
regenerációt. Az Izraeli Diabetes Társaság ajánlásával.

CAFTAN –  Lábkrém a száraz és sérült  lábakra 

6 490 Ft – 100 ml

✓ SZÁRAZ BŐRRE, FÉRFIAKNAK ÉS NŐKNEK EGYARÁNT – Használd az egész lábfejeden, a talpadon és a
lábujjak közötti száraz, durva részeken. Felfrissíti a fáradt lábakat és csökkenti a túlzott izzadást.
✓ FELEJTSD EL ÖRÖKRE A FÁJÓS LÁBAKAT – Kezdd el élni az életet! A lábkrém összetevői úgy lettek
összeválogatva, hogy az kifejezetten a rossz állapotban lévő, repedezett és száraz lábakon segítsen.
Visszaállítja a bőr eredeti állapotát gyorsan és hatékonyan. 
✓ BŐRFIATALÍTÓ HATÁS – Az antioxidánsok védenek a káros vegyi anyagoktól és a szélsőséges
hőmérséklet változásoktól.
✓ 75%-OS MADÁRKESERŰFŰ KIVONAT – A bőrsejtek regenerálásának egyik leghatékonyabb gyógynövénye.
✓ KÖNNYEN ÉS GYORSAN FELSZÍVÓDIK – Ez a hidratáló és öregedésgátló krém gyorsan áthatol a bőrön, és
puha, sima lábakat varázsol, olajos érzés nélkül.

TEENAGE  –  Bőrápoló arckrém tinédzsereknek

5 990 Ft – 50 ml

✓ ELTÜNTETI A PATTANÁSOKAT, SEGÍT AZ AKNÉS BŐRÖN – Zsíros és problémás tinédzser bőrre.
✓ REGENERÁLJA A BŐRT – Segít visszaállítani a bőrt az eredeti formájába, nem hagy heget!
✓ KÖNNYEN ÉS GYORSAN FELSZÍVÓDIK – Gyorsan áthatol a bőrön és puha, sima arcbőrt varázsol.
✓ BŐRFIATALÍTÓ HATÁS – Az antioxidánsok védenek a káros vegyi anyagoktól.
✓ 75%-OS MADÁRKESERŰFŰ KIVONAT – A bőrsejtek regenerálásának egyik leghatékonyabb gyógynövénye.


