OWOCOWE PYSZNOŚCI DLA CIAŁA
BODY SCRUBY, MUSY i SORBETY DO CIAŁA z linii FRUTTI RELAX to wiosenna
propozycja marki L’ARISSE. Kosmetyki te wyróżniają się wyjątkowo świeżymi,
owocowymi zapachami oraz lekką i przyjemną konsystencją. Receptury wszystkich
powstały wyłącznie na bazie naturalnych składników. BODY SCRUBY dobrze
sprawdzają się w roli peelingów, bo usuwają martwy naskórek. MUSY i SORBETY
natomiast znakomicie nawilżają skórę. Producentem tych kosmetyków jest
Laboratorium Kosmetyczne AVA.
FRUTTI RELAX – BODY SCRUBY:
BODY SCRUB – CZERWONE OWOCE & WITAMINA A
Żelowy scrub do ciała na bazie grubo zmielonych ziaren ryżu i mikrogranulek
eksfoliujących. Zapewnia skórze dokładny peeling i przyspiesza odnowę
komórkową. Formuła wzbogacona witaminą A w liposomach, tworzy na
skórze delikatną barierę ochronną zapobiegającą nadmiernej utracie wody.
Skóra staje się jedwabiście gładka i miła w dotyku a dodatkowo zostaje
przyjemnie otulona truskawkowo-malinowym aromatem.
Cena: 21,50 zł (op./250 g)
BODY SCRUB – MELON & ARBUZ & WITAMINA C
Żelowy scrub do ciała na bazie grubo zmielonych ziaren ryżu
i mikrogranulek eksfoliujących. Zapewnia skórze dokładny peeling
i przyspiesza odnowę komórkową. Wykorzystana w recepturze witamina C
wyrównuje koloryt skóry i poprawia jej elastyczność. Body Scrub pozostawia
skórę gładką, jędrną i pachnącą egzotycznymi owocami.
Cena: 21,50 zł (op./250 g)
FRUTTI RELAX – MUSY:
MUS DO CIAŁA – HAWAJSKI ANANAS
Delikatny i jednocześnie energetyzujący mus do ciała o kremowej
konsystencji i zapachu orzeźwiającego ananasa doskonale nawilża i
ujędrnia ciało. Jest polecany do każdego rodzaju skóry. Zawarte w
recepturze oleje: słonecznikowy i sojowy są bogate w witaminy E i F oraz
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które odnawiają naskórek i
przywracają skórze elastyczność. Kosmetyk dobrze się wchłania,
pozostawia skórę jedwabiście gładką, świeżą i zrelaksowaną. Zapach
hawajskiego ananasa dodatkowo potęguje wakacyjny nastój.
Cena: 19,00 zł (op./250 g)
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MUS DO CIAŁA – CZERWONE OWOCE
Kojący mus do ciała o świeżym zapachu soczystych truskawek,
porzeczek i malin, polecany dla skóry wrażliwej i suchej. Zawiera
naturalny składnik nawilżający oraz oleje: słonecznikowy i sojowy,
bogate w witaminy i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Dzięki
tym składnikom skóra otrzymuje optymalną porcję nawilżenia
likwidującą nieprzyjemne uczucie przesuszenia. Świeży aromat
czerwonych owoców dodatkowo relaksuje i poprawia nastrój.
Cena: 19,00 zł (op./250 g)
FRUTTI RELAX – SORBETY:
SORBET DO CIAŁA – MELON & ARBUZ
Lekki sorbet do ciała o delikatnej konsystencji znakomicie ujędrnia
i wygładza skórę. Pobudzający zapach melona i arbuza wspaniale
orzeźwia ciało i umysł. Zawarte w sorbecie: masło Shea oraz olej
kokosowy doskonale nawilżają głębsze warstwy skóry, odżywiają ją i
poprawiają elastyczność. Gliceryna i prowitamina B5 dodatkowo
regenerują skórę, która staje się miękka i gładka. Sorbet idealnie sprawdzi
się latem, przyjemnie schłodzi rozgrzane ciało i pozostawi na nim świeży
melonowo - arbuzowy zapach. Polecany dla skóry przesuszonej,
szczególnie po opalaniu.
Cena: 21,00 zł (op./250 g)
SORBET DO CIAŁA – POMARAŃCZA I WANILIA
Kremowy, lekki sorbet do ciała o jedwabistej konsystencji i zmysłowym
pomarańczowo-waniliowym zapachu. Dobrze nawilża skórę
oraz
wspomaga wyszczuplanie sylwetki. W jego recepturze wykorzystano
masło Shea i olej kokosowy, które odżywiają oraz poprawiają
elastyczność i napięcie skóry. Gliceryna i prowitamina B5 dodatkowo
regenerują skórę, która staje się miękka i gładka. To kosmetyk idealny na
lato, przyjemnie chłodzi po opalaniu i pozostawia na skórze przyjemny
zapach z nutami pomarańczy i wanilii Bourbon.
Cena: 21,00 zł (op./250 g)
Kosmetyki nie zawierają parabenów, zostały przebadane dermatologicznie i nie były
testowane na zwierzętach.
Produkty z linii FRUTTI RELAX marki L’ARISSE dostępne są w: wybranych drogeriach i
w sklepach zielarskich na terenie całego kraju. Producentem jest Laboratorium
Kosmetyczne AVA. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ava-laboratorium.pl
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