TÖKÉLETES ALAP KEDVENC
ILLATODHOZ!
Több, mint

-25%

Soul Of Nature ápoló olaj
26070 15p
Gyengéd ápoló olaj
testápoláshoz vagy
masszázshoz 97%-ban*
természetes összetevőkkel,
mint például mandula- és
jojobaolajjal a bársonyosan
puha, rugalmas bőrérért.
Tökéletesen alkalmas
alapolajként, amely az LR
illóolajokkal keverhető. Meríts
ihletet, és készítsd el egyedi
illatú bőrápoló olajod!**
5.490,–

3.990,–
1 | Soul Of Nature ápoló olaj
| 26070 | 3.990,– | 100 ml | 15p

LR Health & Beauty Systems Kft. · H-1139 Budapest · Váci út 99.
Tel.: +36 1 477 4245 · Service.hu@LRworld.com
www.LRworld.com
LR Partnered:

ÚJ!

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

HU

Az LR termékeit LR Partnerek értékesítik.
Az LR Health & Beauty Systems fenntartja a közölt adatokkal illetve a tartalom bármely
részével kapcsolatos változtatás jogát, az esetleges nyomdahibákból fakadó
tévedésekért nem vállal felelősséget.

* Természetes eredet mértéke (NOI=natural
origin index) ISO 16128 standard szerint.
** Az ápoló olaj illatosításához nézd meg DIY
receptjeinket! Kérjük, mindig tartsd be az
adott receptben megadott mennyiségeket!

* Nyersanyaghiány miatt.

Kód: 96350-508

www.aloewebshop.hu

Sajnos nem
vagyok
elérhető.*

TISZTA
NYÁRI ÖRÖM



MAXIMÁLIS
GYÜMÖLCS-ENERGIA!

Aloe vera Tropical
haj- és fejbőrápoló
spray
20848 16p
Intenzíven tápláló,
kimosást nem igénylő
kezelés a napozás által
igénybevett fejbőrre és
hajra. 60% aloe verával,
bio banán-kivonattal és
bio sárkánygyümölcskivonattal. Védi a hajat a
hőtől és megakadályozza
az UV-sugárzás okozta
károsodást.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT
MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT PALACK
(RPET)*

GONDOSKODÁS NAPOZÁS UTÁN
A BŐR INTENZÍV ÁPOLÁST IGÉNYEL NYÁRON –
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÖSSZETEVŐKKEL, AMELYEK HIDRATÁLJÁK,
TÁPLÁLJÁK, NYUGTATJÁK ÉS TÁMOGATJÁK A REGENERÁCIÓT.

Frangipani
Kivi

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

4.490,–
Sajnos nem
vagyok
elérhető.**
** Nyersanyaghiány miatt.


Aloe vera Tropical
2 az 1-ben hűsítő
gélkrém és maszk
20847 25p
Intenzíven hidratálja,
hűsíti, táplálja és
regenerálja az arcbőrt.
50% aloe verával, bio
sárkánygyümölcskivonattal és bio banánkivonattal.

Limitált

6.990,–

-15%

Nedvesség a bőrnek:
A szilárd haj- és testsampon gyengéden tisztít és hidratál.
Napozás után pedig intenzíven ápolja a bőrt a könnyű,
kétfázisú olajos testpermet, amely csillogóvá varázsolja a
nyári barnaságod. Aloe verával, kiváló minőségű olajokkal,
bio kivi-kivonattal és egzotikus frangipani illattal.

SZETT
AKCIÓ

Aloe vera Exotic
Frangipani szett
(Aloe vera Exotic
Frangipani szilárd hajés testsampon + Aloe
vera Exotic Frangipani
kétfázisú olajos
testpermet)
20849 31p
11.480,–

9.590,–

1 | Aloe vera Exotic Frangipani szett
| 20849 | 9.590,– | 31p
| Aloe vera Exotic Frangipani kétfázisú olajos testpermet | 145 ml + Aloe vera Exotic Frangipani szilárd haj- és testsampon | 80 g
2 | Aloe vera Tropical haj- és fejbőrápoló spray
| 20848 | 4.490,– | 150 ml | (2.993 Ft/100 ml) | 16p
3 | Aloe vera Tropical 2 az 1-ben hűsítő gélkrém és maszk
| 20847 | 6.990,– | 50 ml | (13.980 Ft/100 ml) | 25p
* A képen látható rPET anyaga színben eltérhet világosszürke irányban. A zárak, fedők, kupakok műanyagból készültek (PP).
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GYORS ÉS BIZTONSÁGOS
JUBILEUMI AJÁNLATOK

20 éves az LR aloe vera!
MOST vonzó jubileumi
ajánlatokkal várunk!

LR és az Aloe vera –
egy 20 éve sikertörténetet író szuper
páros. Ünnepelj velünk, és használd ki
a vonzó aloe vera jubileumi ajánlatokat
júniusban! Megéri gyorsnak lenni!


Aloe vera Magic Bubble Mask
2-es csomag
20844 28p


Aloe vera
arcradír
20673 11p

Egy csodás arcmaszk a mélytisztításhoz,
méregtelenítéshez és hidratáláshoz szuper
pezsgő textúrával. Moringa és gyömbérkivonattal, 30% aloe vera géllel és BubbleBoosterrel.

Gyengéd, zselés textúra 50% aloe
vera géllel, bio vadrózsa kivonattal
és növényi alapú hámlasztó
szemcsékkel. Gyengéden eltávolítja
az elhalt hámsejteket és serkenti a
vérkeringést.
4.150,–

13.380,–

9.950,–

-25%

3.090,–

-25%

Aloe vera
hidratáló
arcmaszk
20689 16p

-20%

A frissítő maszk élénkíti a bőrt, és
akár 95%-kal több nedvességet
biztosít mindössze 3 perc alatt.*
50% aloe vera géllel, bio vadrózsa
kivonattal, valamint Aquaxyl és
Aquapront™ összetevőkkel.
5.650,–

4.490,–
1 | Aloe vera Magic Bubble Mask 2-es csomag | 20844 | 9.950,– | 2 x 50 ml | (9.950 Ft/100 ml) | 28p
| 20673 | 3.090,– | 75 ml | (4.120 Ft/100 ml) | 11p
2 | Aloe vera arcradír
| 20689 | 4.490,– | 75 ml | (5.987 Ft/100 ml) | 16p
3 | Aloe vera hidratáló arcmaszk
* A Dermatest Intézet által végzett Corneometer mérés alapján megerősítve, vizsgálat: 2017 januárjában, 20 fő részvételével.
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NAPVÉDELEM & ÁPOLÁS
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

20 éves az LR aloe vera!
MOST vonzó jubileumi
ajánlatokkal várunk!

Milyen jó most a nap sugarai alatt biztonságban –
megfelelő fényvédelem és regeneráló bőrápolás
nélkül azonban a napsütés károssá is válhat bőrünk
számára.

-20%

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.


Aloe vera Kids Sun szett
(Aloe vera Kids 3 az 1-ben
tusfürdő, sampon és balzsam
+ Aloe vera Sun Kids napvédő
spray)
23107 27p

Jó, ha tudod:
A védekezés nélküli napozás
hatására bőrünk gyorsabban
öregszik. Ezért mindig gondoskodj
az ideális fényvédelemről – még
a legkisebbek számára is! Így a
napozás igazi élvezet marad.

Gyors zuhanyozáshoz igazi
dzsungel-lázzal és optimális
napvédelemmel a tengerparti
szórakozáshoz.
11.840,–

9.190,–

Sajnos nem
vagyok
elérhető.*

ÚJ!




Aloe vera Sun napvédő
spray FF 30
23115 25p

Aloe vera Sun napozási
utáni hűsítő gélkrém
23116 20p
Könnyű, hűsítő napozás
utáni gélkrém 70% aloe
verával, bio ananászkivonattal és WaterDroplets technológiával
a maximális nedvesség,
hűsítő frissesség és
kellemes bőrérzet
érdekében.

Megvédi az enyhén
előbarnított bőrt az UVA és
UVB sugaraktól, intenzíven
hidratál, nyugtat és hűsít.
40% aloe verával és
bio ananász-kivonattal.
Útközben is ideális!

6.990,–

5.490,–

Aloe vera Sun
bőröregedéscsökkentő szett
(Aloe vera Sun
bőröregedéscsökkentő napvédő
krém FF 50 + Aloe
vera hidratáló gél)
23108

-20%

34p

Extra adag nedvesség és
fényvédelem a friss nyári arcért.
14.280,–

11.290,–

1 | Aloe vera Sun napvédő spray FF 30
| 23115 | 6.990,– | 150 ml | (4.660 Ft/100 ml) | 25p
2 | Aloe vera Sun napozási utáni hűsítő gélkrém | 23116 | 5.490,– | 200 ml | (2.745 Ft/100 ml) | 20p
3 | Aloe vera Kids Sun szett
| 23107 | 9.190,– | 27p
| Aloe vera Sun Kids napvédő spray | 150 ml + Aloe vera Kids 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam | 250 ml
4 | Aloe vera Sun bőröregedés-csökkentő szett | 23108 | 11.290,– | 34p
| Aloe vera hidratáló gél | 50 ml + Aloe vera Sun bőröregedés-csökkentő napvédő krém FF 50 | 70 ml

* Nyersanyaghiány miatt.
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ÉLVEZD A NYARAT
TELJES EGÉSZÉBEN!

20 éves az LR aloe vera!
MOST vonzó jubileumi
ajánlatokkal várunk!

Séta, kerékpározás...
legjobb a napsütésben!
A napsütést aktívan élvezni a
legjobb! Annak érdekében,
hogy jó hangulatban maradj, és
élvezhesd a nyarat, itt az ideális
termékkombináció számodra:
fényvédelem, regeneráció és
hidratálás a bőrnek – minden,
amire szükséged van egy praktikus
táskában. Limitált – csak most a
nyáron elérhető!


Aloe vera nyári táska
(Aloe vera Sun naptej FF 30,
Aloe vera elsősegély spray 150 ml, Aloe vera koncentrátum
+ Ajándék nesszeszer)
20835 37p


Aloe vera arcápoló szett
(nappali krém, éjszakai
krém, szemkörnyékápoló)
20707 49p
A teljes körű arcápoló
készlet gyönyörű, ragyogó
bőrt biztosít éjjel-nappal.
18.550,–

15.390,–
Több, mint

-15%

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

Ajándék

13.990,–

11.590,–

1

Aloe vera Sun
naptej FF 30
Napvédő krém enyhén barnított bőrre
40% aloe verával és bio ananászkivonattal.

2 Aloe vera

elsősegély spray
Könnyű testpermet 83% aloe vera géllel, 12
hagyományos gyógynövény esszenciájával és
méhgyanta kivonattal, azaz propoliszszal.

Limitált

3 Aloe vera koncentrátum
Frissítő gél száraz, irritált bőrre, különösen
magas, 90% aloe vera gél tartalommal.

4 Praktikus neszesszer

Mindhárom termék mindig kéznél lehet a
praktikus aloe vera neszesszerben.

1 | Aloe vera arcápoló szett
| 20707 | 15.390,– | 49p
nappali krém | 50 ml + éjszakai krém | 50 ml + szemkörnyékápoló | 15 ml
2 | Aloe vera nyári táska
| 20835 | 11.590,– | 37p
Aloe vera elsősegély spray | 150 ml + Aloe vera koncentrátum | 100 ml + Aloe vera Sun naptej FF 30 | 100 ml +
Ajándék neszesszer
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AZ IGAZI SZÉPSÉG
BELÜLRŐL FAKAD

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

1. FIATALOS MEGJELENÉS1

1. SZÍNTISZTA ENERGIA5

2. TISZTA BŐRKÉP1

2. EGÉSZSÉGES BŐR6

3. FESZES BŐR2

3. DÚS HAJ7

4. DÚS HAJ3

4. SZEMREVALÓ IZMOK8

5. ERŐS KÖRMÖK4

5. ERŐS FÉRFIASSÁG9

FIATALOS SZÉPSÉG,
MELY NEM CSAK KÜLSŐ GONDOSKODÁS KÉRDÉSE.
UGYANILYEN FONTOS AZ OPTIMÁLIS TÁPANYAGELLÁTÁS
BELÜLRŐL IS! ÁLLÍTSD ÖSSZE A SZETTED:
NEKI, NEKED – VAGY MINDKETTŐNEK!







5in1 Beauty Elixir*
81030 168p

5in1 Men’s Shot*
81020 168p

Tetőtől talpig gyönyörű – de nincs mindig
időd vigyázni a szépségedre, igaz?
A szépségital napi egy adagban ötvözi
az 5 legnagyobb szépségkívánságot!
Az egyedülálló hatóanyag-komplexnek
köszönhetően minden nap ragyoghatsz!

Minden, amire egy férfinak szüksége van
egy italban! Az innovatív italkomplexum
a tudomány és a természet válogatott
hatóanyagainak koncentrált erejét tartalmazza,
kifejezetten a férfiak igényeire szabva. Ez
a minden az egyben megoldás – napi egy
tubusban.

5in1 2-es csomag (szabadon
választható)* + AJÁNDÉK Aloe vera
Sun napvédő spray FF 30

46.650,–

46.650,–

1 | 5in1 Beauty Elixir
| 81030 | 46.650,– | 30 tubus | (1.555 Ft/tubus) | 168p
2 | 5in1 Men’s Shot
| 81020 | 46.650,– | 30 tubus | (1.555 Ft/tubus) | 168p
3 | 5in1 2-es csomag (szabadon választható) | 81032 | 78.490,– | 2 x 30 tubus | (1.308 Ft/tubus) | 228p
+ AJÁNDÉK Aloe vera Sun
napvédő spray FF 30

+

SZETT
AKCIÓ

Új helyettesítő
AJÁNDÉK**
Aloe vera Sun
napvédő spray
FF 30

Ajándék

81032 228p
93.300,–

78.490,–

A biotin, a cink, az A-vitamin, a riboflavin és a niacin hozzájárulnak a bőr normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a normál bőrpigmentáció megtartásához.
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr normál állapotának, működésének fenntartásához. 2 A réz hozzájárul a kötőszövetek normál
állapotának fenntartásához. 3 A biotin és a cink hozzájárul a haj normál állapotának megtartásához. A réz hozzájárul a haj normál pigmentációjához. 4 A cink hozzájárul a köröm
normál állapotának fenntartásához. 5 A tiamin, a B6-vitamin, a B12-vitamin és a magnézium részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. A B6-vitamin,
a B12-vitamin és a magnézium hozzájárulnak a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 6 A riboflavin, az A-vitamin, a niacin, a biotin és a cink hozzájárulnak a bőr normál
állapotának fenntartásához. A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez és ezen keresztül a bőr normál állapotának, működésénekfenntartásához. 7 A biotin és
a cink hozzájárulnak a haj normál állapotának fenntartásához. Az E-vitamin, a C-vitamin, a szelén és a cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. A réz
hozzájárul a haj normál pigmentációjához. 8 A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez. A D-vitamin hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához. A cink
szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben. 9 A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének fenntartásához. A szelén részt vesz a normál spermaképződésben. A cink
szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás fenntartásában.
* Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
1

** Nyersanyaghiány miatt.
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FONTOS TÁPANYAGOK
A NYUGODT NYÁRÉRT

Ínyenceknek:
Ízesítsd reggeli müzlid,
zabkásád vagy
túródesszerted a Vita
Active-val – nagyon finom és
egészséges!

Szerezd meg, amire a szervezetednek szüksége van most!
Íme az igényeinek megfelelő tápanyag-koktél!
Élvezd a napsütéses napokat maximálisan az LR-rel!

Több, mint

-20%

Vita Active*
80301 20p

A 21 természetes gyümölcsből
és zöldségből álló kompakt
koncentrátum, mely 10 vitamint
tartalmaz, mindössze egy
teáskanálnyi mennyiségben
naponta!
6.890,–

-25%

MESTERSÉGES
SZÍNEZÉKEKTŐL
MENTES

5.290,–



-20%

Super Omega 3 kapszula*
80338 36p



Fontos a szív- és agyműködés
támogatásához, valamint a normál
látás fenntartásához.1 Természetesen
a fenntartható halászatból.
10.890,–

LAKTÓZMENTES

8.650,–

VEGÁN

Pro Balance tabletta*
2-es csomag
80124 50p
Értékes alapvető ásványi anyagokkal
és nyomelemekkel látja el a
szervezetet a sav-bázis egyensúly
megtartásának érdekében.2
19.100,–

14.250,–
Fenntartható
halászatból
1 | Vita Active
| 80301 | 5.290,– | 150 ml | (3.527 Ft/100 ml) | 20p
2 | Super Omega 3 kapszula
| 80338 | 8.650,– | 60 kapszula / 99,3 g | (144 Ft/kapszula) | 36p
3 | Pro Balance tabletta 2-es csomag | 80124 | 14.250,– | 2 x 360 tabletta / 252 g | (20 Ft/tabletta) | 50p

A z EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. Ehhez napi 250 mg EPA és DHA bevitele szükséges. A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál agyműködés
fenntartásához. A dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a normál látás fenntartásához.
A Pro Balance tablettában lévő magnézium hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz és az elektrolit-egyensúly fenntartásához.
* Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
1
2
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-20%

AZ ANTI-AGING-RUTINOD
NAPPAL ÉS ESTE

ÉJSZAKAI REGENERÁCIÓ


Zeitgard éjszakai maszk
71011 20p
Az Ultra Filling Spheres™,
jojobaolaj és shizandra bogyók
rendkívül koncentrált hatóanyagkomplexumával a gazdag maszk
extra ápolást és regenerációt
biztosít alvás közben.
6.490,–

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

5.150,–

Az LR ZEITGARD ápoló
specialisták kellemesen
ápolva segítik arcbőröd,
hogy átvészelje a
napot, és hogy éjszaka
megfelelően tudjon
regenerálódni.
Több, mint

-15%
-25%

Zeitgard Blue Light Defender
71060 43p
Az intelligens arcszérum véd a bőröregedés
és a kék fény okozta bőrirritációk ellen.
Intelligens hármas hatással: kékfény
visszatükrözés, szabadgyökfogó és
a már bekövetkezett sejtkárosodás
regenerálója egyben. Csökkenti a ráncokat
és antioxidáns hatású. Spirulinával és kék
lótusz-kivonattal.
15.450,–

11.490,–


Zeitgard Racine Q10 szett
(nappali krém, éjszakai krém,
szemránckrém)
28503 29p
Hatékony alapápolás a fáradt, feszült
arcbőrnek, rengeteg nedvességgel és
energiával. Az extra frissességért és
rugalmasságért – éjjel-nappal.
10.290,–

1 | Zeitgard éjszakai maszk
| 71011 | 5.150,– | 50 ml | (10.300 Ft/100 ml) | 20p
2 | Zeitgard Blue Light Defender
| 71060 | 11.490,– | 30 ml | (38.300 Ft/100 ml) | 43p
3 | Zeitgard Racine Q10 szett
| 28503 | 8.490,– | 29p
| nappali krém | 50 ml + éjszakai krém | 50 ml
+ szemránckrém | 15 ml

8.490,–
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ILLATOSÍTSD MEG
A NYARAT!

LÉGY EREDETI! LÉGY RAGYOGÓ!
CSAK LÉGY BOLDOG!
ÉREZD A TISZTA ÉLETÖRÖMÖT ITT ÉS
MOST! ÉLVEZD AZT A CSODÁLATOS
ÉRZÉST, AMIKOR AZ EGÉSZ VILÁGOT
ÁT TUDNÁD ÖLELNI!
PURE HAPPINESS –
EGY ILLATKOLLEKCIÓ NEKI ÉS
NEKED.

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig megbízhatsz.

SZETT
AKCIÓ
HÖLGYEKNEK
virágos, gyümölcsös
Fejillat
Grépfrút,
Bergamott
Szívillat
Jázmin,
Írisz
Alapillat
Pézsma,
Dohány


Pure Happiness
EdP by Guido
Maria Kretschmer
hölgyeknek
30560 54p

17.550,–

URAKNAK
fás, friss
Fejillat
Grépfrút,
Bors
Szívillat
Cédrus,
Muskátli
Alapillat
Moha,
Balzsamos jegyek


Pure Happiness by Guido
Maria Kretschmer szett
(szabadon választható)
30565 90p
35.100,–

31.590,–


Pure Happiness
EdP by Guido
Maria Kretschmer
uraknak
30570 54p

17.550,–

-10%
1 | Pure Happiness EdP by Guido Maria Kretschmer hölgyeknek | 30560 | 17.550,– | 50 ml | (35.100 Ft/100 ml) | 54p
2 | Pure Happiness EdP by Guido Maria Kretschmer uraknak
| 30570 | 17.550,– | 50 ml | (35.100 Ft/100 ml) | 54p
3 | Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer szett
| 30565 | 31.590,– | 2 x 50 ml | (31.590 Ft/100 ml) | 90p
(szabadon választható)
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EGY KIS PIHENÉS
JÓ HANGULATBAN?
Mozgalmas napod volt? Az LR Soul of Nature Cheerful
Soul aromavilág jó hangulatot áraszt, hogy tele lehess
pozitív energiával.
A citrom, narancs, rózsa és cédrus esszenciái,
amelyek igazi nyári boldogságot ébresztenek.

„Made in Germany“
minőséggaranciánkkal,
melyben 100%-ig
megbízhatsz.

Limitált
100%-BAN TERMÉSZETES
ILLÓOLAJOK

TÖBB MINT 95% TERMÉSZETES
ÖSSZETEVŐ A TERMÉKEKBEN*

Limitált
SZETT
AKCIÓ





Soul of Nature Cheerful Soul
arc- és testpermet
26138 12p

Soul of Nature Cheerful Soul
kültéri illatgyertya
26137 23p

A 98%-ban természetes
összetevőket és 100%-ban
természetes illóolajokat tartalmazó
arc- és testpermet élénkíti, frissíti és
ápolja a bőrt a forró nyári napokon.
Útközben is.

Teremts hangulatos légkört erkélyeden, és élvezd az
estéket a csillagos nyári égbolt alatt!
Plusz pont: a citrusos illatnak köszönhetően a gyertya
távol tartja a szúnyogokat is. Égési idő: kb. 30 óra,
újrahasznosított üvegben és 100% szójaviaszból
készült; két pamutkanóccal. Viasz súlya 240g.

3.490,–

8.990,–





Soul Of Nature CHEERFUL SOUL
illóolaj keverék1,2,3,4,5,6,7,8
26130 27p

Soul of Nature Cheerful Soul szett
(tusfürdő, test sorbet, roll-on)
26136 38p

Alakítsd át otthonod a jólét igazi
oázisává! Csepegtess öt csepp
illatolajat egy illathordozóra (pl. a
diffúzorba), és hagyd, hogy lelked
ragyogjon a boldogságtól! 100%-ban
természetes illóolajokkal.

Tedd örömforrássá a zuhanyélményt, és
hagyd, hogy a tusfürdő élénkítő hatással
legyen közérzetedre! Ezután csábítsd el
magad a test sorbet sima, könnyű textúrájával!
A jó hangulathoz pedig a praktikus roll-on
azonnali hatással segít.
16.570,–

7.590,–

1 | Soul of Nature Cheerful Soul arc- és testpermet
2 | Soul of Nature Cheerful Soul kültéri illatgyertya
3 | Soul Of Nature CHEERFUL SOUL illóolaj keverék
4 | Soul of Nature Cheerful Soul szett
| tusfürdő | 200 ml + test sorbet | 200 ml + roll-on | 10 ml

12.350,–

-25%

| 26138 | 3.490,– | 100 ml | (3.490 Ft/100 ml) | 12p
| 26137 | 8.990,– | 240 g | (3.746 Ft/100 g) | 23p
| 26130 | 7.590,– | 10 ml | (75.900 Ft/100 ml) | 27p
| 26136 | 12.350,– | 38p

1
A vízi környezetre veszélyes 2, 2 A vízi környezetre veszélyes 1, 3 Aspirációs veszély 1, 4 Bőrmarás/bőrirritáció 2, 5 Légzőszervi/bőr szenzibilizáció 1, 6 Súlyos szemkárosodás/
szemirritáció 2, 7 Reprodukciós toxicitás 2, 8 Tűzveszélyes folyadékok 3 * Természetes eredet mértéke (NOI=natural origin index) ISO 16128 standard szerint.
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