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-:żywczamaseczka to dla zniszczonych dłoni

-, awdziwe wybawienie. Działa intensywniej niż

.-em, bo ma si|niej skoncentrowane skladniki,

',':zesz je,j używać na dwa sposoby: zostawiasz ją

-a dłoniach na'l5-2O minut i ścierasz nadmiar lub

-:ywasz jej wieczorem i pozostawiasz na calą noc,

", 
ańo nalożyc wtedy na dlonie bawełniane ręka-

,, :zki, bo dzięki nim kosmetyk lepiej się wchłania,

,, sklepach dostaniesz nawet takie, w których moz-

-: obslugiwać smartfona. Dla wyjątkowo zabiega-
-. oh kobiet dobre są maseczki w formie rękawiczek
-asączonych substancjami odżywczymi, Wystar-

-:,7 wyjąć je z opakowania i wsunąć na dlonie,

' ',1aseczka do rąk w postacl nasączonych rękawiczek,

:.:hora, 1 6 zl 2. Rękawiczki z funkclą dotykową, Orit]gine,

-: zl3, Ó|iwkowa ńaska do rąk i paznokci, Ziaja, 8 zll75 ml
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Podgrzej w kubeczku
3 łyżki oliwy, wbij do niej

jedno żółtko i rozpro-

wadź mieszankę na dlo-

niach. Owiń je folią i ręcz-

nikiem. Zostaw na 20

minut, a potem umyj

ręce delikatnym mydlem.

Dzięki oliwie dlonie są
idealnie gładkie, nato-

miast żóltko dostarcza
skórzewitaminAiE.

Poł szklanki płatków

zmiel i zale,i 114 szklanki
gorącego mleka. Przy-

kryj. Gdy płatki nieco
ostygną, zmieszaj je

zlyżkąoliwy i odrobiną
soku z cytryny. Nalóż na

dlonie na 15 minut, po

czymzmyj cieplą wodą.
Taka maseczka ma

wiaściwości regenerują-

ce i rozjaśniające.

0DMŁADZA DŁONlE Odzywia, wy-

:,adza, regeneruje skórę. Do iego,

dzięki olejkowi z cytryny, neu-

tralizuje działanie wolnych

rodników i delikatnie rozjaśnia
przebarwienia. Wańo wcierać

= 
go również w paznokcie

9 - dzięki temu stają sięco odporniejszenaurazy,

Regenerujący krem do rąk

i paznokci, Bioliq, 15 zll50 mI

cHRONl PRzED DzlAŁANlEM

]ETERGENTÓW To krem dający efekt

bariery. Pozostawia warstew-

kę, która izoluje skórę przed

czynnikami drazniącymi.

takimi jak woda czy płyn

do mycia naczyń. Pozatym
zawiera skladnikl regenerują-

ce i antybakteryjne.

Regenerujący krem do rąk

Cicalfate, Avdne, 43,50 zll100 m|

JEST EKO Ten krem w ponad

i ) proc. sklada się z substancji

BlQ,
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pochodzenia naturalnego.

Olejek z migdalów iagodzi
podrażnienia i wygładza
skórę, a pieprz afrykański

ma wlaściwości antybakte

ryjne i rozgrzewa dlonie.

Naturalny krem do rąk

z migdalem r pieprzem afry-

kańskim, beB|0, 13 zil75 ml
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MoczNlK
Jest jednym ze skłodników noturolnego czynniko nowilżojqcego
(nNłi) . Wvsłępuje w powierzchniowych worstwoch skory,

intenŚywnie i skułecznie nowilżo noskorek oroz zwiększo

zclo|ność skory do utrzymonio włościwego poziomu wilgoci,

Wyroźnie zmiękczo, wygłodzo i eliminuje nodmiernie
zrogowcrcioły noskorek, Niedobory moczniko nojczęściej

Óoń*ioiq się pzy skoze suchej i bordzo suchej, odwodnionei,
wroż|iwej, łuszczqce,i się oroz dojrzołej.

W SKŁAD KURACJl WcHoDzĄ:
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Jo tvrorzy dzieńlnoc moczn;k 3% ] emulsjo do cioło mocznik 5%

krem do rqk moczn]k lO% l krenr do słop mocznik l5%
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KURACJA
ULTRANAW|LŻAJĄCA

Z MocZNlKlEM
no dysfunkcje skory suchej
polecono dlo diobelykow
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