Aloe Vera Gel
Náttúrulegt Aloe Vera kælandi og græðandi gel sem þróað er með
náttúrulegu betaíni. Gelið klístrast ekki, er auðvelt að bera á húðina,
gefur góðan raka, kælir, róar og frískar húðina. Veitir húðinni
nauðsynleg vítamín, steinefni og amínósýrur sem hjálpa til við að róa
kláðasvæði í húð af völdum þurrks og annarra óþæginda.
Vörunúmer: 88616

Aloe Vera hreinsiklútar
Hreinsiklútar sem hreinsa einstaklega vel. Froðukennd formúla
fjarlægir farða og önnur dagleg óhreinindi af húðinni. Aloe Vera
hjálpar til við að mýkja húðina ásamt því að gefa raka.
Vörunúmer: 88649

Hemp gelpúðar
Gelpúðar sem hannaðir eru fyrir svæðið undir augunum. Framleiddir
úr hampolíu sem vinna að því að bæta og endurheimta raka og
ljóma húðarinnar og gerir hana fallega bjarta og ferskari.
Vörunúmer: 88648

3 Step Nose Pore Treatment
Fjarlægir fílapensla á áhrifaríkan hátt í þremur skrefum og skilur
húðina eftir hreina og mjúka. Hentar öllum húðtegundum.
Vörunúmer: 88650

Vax fyrir fætur og líkama
Háreyðingastrimlar sem eru auðveldir í notkun og ekkert mál að
nota heimavið. Fullkomnir til að nota á handleggi, fætur, bikinílínu og
í handakrika. Tilbúnir til notkunar.
Vörunúmer: 87937

Vax fyrir andlit og bikinísvæði
Rakagefandi Aloe Vera og vítamín E háreyðingarstrimlar fyrir andlit
og bikinílínu sem auðvelt er að nota. Tibúnir til notkunar
Vörunúmer: 87938

Háreyðingakrem
Háreyðingarkrem fyrir venjulega og viðkvæma húð með rakagefandi
Aloe Vera sem mýkir húðina. Hentar vel fyrir fótleggi, handakrika og
bikinílínuna. Auðvelt í notkun og virkar á innan við 5 mínútum.
Vörunúmer: 88140

Feminine Cleansing Wash
Sérstaklega milt og sápulaust efni sem er án ertandi efna og hentar
því vel fyrir daglegan þvott og sérstaklega á viðkvæm svæði
kvennlíkamans. Ph 5.5. Freyðir vel.
Vörunúmer: 88073

Feminine Cleansing Wash - Aloe Vera
Sérstaklega milt og sápulaust efni sem er án ertandi efna og hentar
því vel fyrir daglegan þvott og sérstaklega á viðkvæm svæði
kvennlíkamans. Inniheldur Aloe Vera. Ph 5.5. Freyðir vel.
Vörunúmer: 88300

Feminine Intimate Deodorant
Mildur lyktareyðir sem gefur aukna vellíðan sérlega á meðan á
blæðingum stendur og þegar álag er mikið. Sérstaklega framleitt fyrir
viðkvæmari staði kvennlíkamans og má einnig nota undir brjóst, í
fellingar og á viðkvæm svæði eftir svuntuaðgerð.
Vörunúmer: 88132

Feminine Hygiene Wipes
Hreinsiklútar með mildum ilmi til daglegrar nota í vinnu, íþróttum, á
ferðalögum eða heima fyrir viðkvæmari staði kvennlíkamans. Gefur
hreinlætistilfinningu sem endist allan daginn.
Vörunúmer: 88116

