DSM Mon Platin
Luonnonkosmetiikka laatua arvostaville!
AROMAATTINEN VARTALONKUORINTA 31 € (330ml)
Kuolleenmeren suolarakeet kuorivat kuolleet ihosolut ja aromaattiset öljyt ravitsevat ihon
jättäen sen kimmoisaksi ja pehmeäksi. Sisältää sitruunaruoko-, kookospähkinä-, vanilja-, laventelisekä manteliöljyä. Jättää ihon samettisen pehmeäksi.
Rikastutettu passionhedelmällä ja papaijalla.
Rikastutettu ruusuilla ja ruusunmarjoilla.

IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ ENNALTA EHKÄISEVÄ
VARTALOVOI 31 € (300 ml)
Vartalovoi kosteuttaa tehokkaasti, rauhoittaa ihoa ja vaalentaa venymäjälkiä. Suositellaan
raskaana oleville tai juuri synnyttäneille. Sopii mainiosti myös painoa pudottaville. Parantaa ihon
elastisuutta. Sisältää ruusunydintä ja ruusunmarjaa, sekä C- ja E-vitamiineja ja Kuolleenmeren
mineraaleja. Imeytyy nopeasti.

IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ ENNALTA EHKÄISEVÄ
VARTALOVOI 31 € (300 ml)
Vartalovoi kosteuttaa tehokkaasti, rauhoittaa ihoa sekä ennaltaehkäisee ikääntymisen merkkejä.
Parantaa elastisuutta. Sisältää A-, B2-, B3-, C- ja E-vitamiineja, sekä Kuolleenmeren mineraaleja,
passionia ja papaijaa. Imeytyy nopeasti.

VARTALOVOIDE 31 € (300 ml)
Antaa iholle elinvoimaa, kosteutta ja joustavuutta. Imeytyy helposti.
Sisältää Kuolleenmeren mineraaleja. Miellyttävä kevyt tuoksu. Levitä vartalon iholle päivittäin.

MUTASAIPPUA KASVOILLE JA VARTALOLLE 15 € (125g)
Mineraaleilla rikastettu Kuolleenmeren mudasta valmistettu saippua. Puhdistaa hellävaraisesti,
mutta poikkeuksellisen tehokkaasti. Pehmeä, runsas vaahto puhdistaa iholta lian ja saasteiden
aiheuttamat vaikutukset. Kosteuttaa, pehmentää ja nuorentaa ihoa. Jättää ihon joustavaksi ja
pehmeäksi. Lisätty kamomillan ja Aloe veran ydintä rauhoittamaan ihoa. Sopii atooppiselle iholle.

RAVITSEVA JA KOSTEUTTAVA SUIHKUSAIPPUA 20 € (500ml)
Erittäin kosteuttava suihkusaippua jättää ihon raikkaan tuntuiseksi. Sisältää puhdasta Israelin
oliiviöljyä, joka ravitsee ihoa ja antaa kosteutta, kimmoisuutta ja elinvoimaa. Sisältää
Kuolleenmeren mineraaleja sekä kamomillaa, joka rauhoittaa ja virkistää ihoa. Päivittäiseen
käyttöön. Sopii atooppiselle iholle.
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RAUHOITTAVA JA KOSTEUTTAVA SUIHKUSAIPPUA 20 € (500ml)
Rauhoittava suihkusaippua kosteuttaa ihoa sekä jättää ihon pehmeäksi ja raikkaan tuntuiseksi.
Kookospähkinäöljy rauhoittaa ihoärsytyksiä ja hunaja ravitsee ihoa pitäen sen kimmoisana.
Sisältää Kuolleenmeren mineraaleja. Päivittäiseen käyttöön. Sopii atooppiselle iholle.

KUOLLEENMEREN MUTA 30 € (500gr)
Tuhansien vuosien takaa kuuluisa, Kuolleenmeren kallisarvoisin luonnonvara. Ylelliset mineraalit
pitävät ihon sileänä ja suojaavat ympäristön haitoilta. Ennaltaehkäisee ihon ikääntymistä ja poistaa
ylimääräistä öljyä sekä kuolleet ihosolut. Virkistää ja elvyttää ihoa sekä auttaa lievittämään lihasten
jännitystiloja ja reumakipuja.

MUSTAKAVIAARI SHAMPOO KIHARILLE HIUKSILLE 28 € (400 ml)
Hellävarainen shampoo antaa kiharille hiuksille hallittavuutta. Tekee kiharoista kimmoisat ja
kiiltävät. Lisätty mustakaviaari uutetta, B3-vitamiinia ja glysiini-aminohappoa säilyttämään värin
intensiivisyyttä ja kiiltoa. Shampoon PH on ihanteellinen hiuspohjalle ja siihen on lisätty
vehnäalkioproteiinia ravitsemaan hiuksia. Kalsiumkarbonaatti ja hydralisoitu silkkiproteiini saavat
hiukset miellyttävän tuntuisiksi ja antavat tuuheutta.

MUSTAKAVIAARI SHAMPOO JA SUIHKUGEELI MIEHILLE 25 € (400 ml)
Erityisesti miehille suunniteltu shampoo päivittäiseen käyttöön. Puhdistaa hiuspohjan tehokkaasti
jättäen hiukset miellyttävän tuntuisiksi ja valmiiksi muotoilua varteen. Antaa hiuksille tuuheutta ja
poistaa hilsettä. Voidaan käyttää myös suihkugeelinä. Rikastettu jojoba ja mustakaviaari uutteilla
sekä B5- C- ja E- vitamiineilla.

VARTALONKUORINTAGEELI 17 € (350ml)
Vartalonkuorintageeli perustuu ainutlaatuiseen yhdisteeseen, joka syvä puhdistaa ja kuorii pois
kuolleet ihosolut sekä parantaa pintaverenkiertoa. Jättää ihon pehmeäksi ja hyväntuoksuiseksi.
Sisältää Kuolleenmeren mineraaleja, kamomillaa, E-vitamiinia ja yrttejä. Sopii kaikille ihotyypeille.
Rikastettu kukkasekoitteilla tai vaniljalla

PYYDÄ LEPAAN MATKAILULTA TARJOUS TUOTEPAKETISTA!
Tuotteista voi yhdistää tuotepaketteja, joista annamme tarjouksen erikseen. Kerro meille toiveesi ja
tarpeesi niin suosittelemme Sinulle tai ryhmällesi sopivan kokonaisuuden. Tuotteita voi yhdistää
myös teemaan; morsiussauna, polttarisauna, turvesauna, äijäsauna jne.
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