ПРОДУКТ НАИМЕНОВАНИЕ / СНИМКА
КОМПЛЕКС 6 МАСЛА за кожа и нокти MPS600/601

ПРОИЗВОДСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
Комплекс от 6 растителни масла и витамини А и Е за активно подхранване, омекотяване и възстановяване
еластичността на кожата и стимулиране растежа на здрави нокти. Подходящ за нежен масаж за
намаляване стреса от ежедневието, забавяне процесите на стареене и намаляване на бръчките.
Комплекс 6 масла се поема отлично от кожата и ноктите и не оставя лепкав, мазен филм върху тях.
Особено ефективен при слаби нокти и дехидратирана кожа, лишена от естествените нива на мазнини.
Основни компоненти на продукта:

Mасло от лайка – антисептично, противовъзпалително и успокояващо действие;

Mасло от невен – регенериращо успокояващо и възстановяващо действие върху кожата;
стимулира производството на колаген и намалява появата на пигментни петна и бръчки;

Масло от розмарин – антиоксидантно и бактерицидно действие;

Маслото от лавандула – противовъзпалително, балансиращо и овлажняващо действие.

Масло от бергамот – подобрява еластичността на кожата и балансира мазна и проблемна
кожа;

Маслото от здравец – хидратира, тонизира и подобрява жизнеността, и еластичността на
кожата, с противовъзпалително действие.

Бизаболол – антибактериално и противогъбично действие;

Витамини А и Е – мощни антиоксиданти, ускоряващи регенерацията на клетките;
ПРИЛОЖЕНИЕ
Нанася се малко количество от Комплекс 6 масла с помощта на капкомера и с нежен, продължителен
масаж, се втрива в кожата или ноктите до пълното поемане на маслата.
СЪСТАВ
Paraffinum Liquidum, Triisononanoin, Cetearyl Ehylhexanoate, Isopropyl Myristate, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, BHT, Tocopheryl Acetate, Parfum, Calendula Officinalis
Flower Extract, Retinyl Palmitate, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Bisabolol, Citrus Aurantium Bergamia Leaf
Oil, Lavandula Angustifolia Herb Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Rosmarinus Officinalis Extract, Limonene,
Linalool, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol, CI 26100.
КОНСУМАЦИЯ
75 ml стъклен флакон с капкомер – достатъчен за най-малко 250 козметични процедури маникюр.
15 ml стъклен флакон с капкомер – достатъчен за най-малко 50 козметични процедури маникюр.
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