Large Body Exfoliator
Fjarlægir þurra og skemmda húð á mildan hátt.
Hægt að nota til að skrúbba húðina án eða með sápu. Ef sápa
er notuð eykst froðan og dreifist því betur um allan líkamann.
Vörunúmer: CL-101-48

+++

Dual-Texture Body Exfoliator
Líkamsskrúbbur með tveimur mismunandi áferðum. Önnur
hliðin er til að skrúbba líkamann á meðan hin veitir mýkt og
raka.
Vörunúmer: CL-02583-48

Exfoliating Stretch Cloth
Þvottaklútur sem verður þrefalt stærri en venjulegur
þvottaklútur og nær því auðveldlega á svæði eins og bakið til
að ná vel öllum líkamanum.
Vörunúmer: CL-104-48

Exfoliating Body Mitt
Skrúbbhanski með úlnliðsbandi sem fjarlægir þurra og skemda
húð á mildan hátt. Hægt að nota til að skrúbba húðina án eða
með sápu. Ef sápa er notuð eykst froðan og dreifist því betur
um allan líkamann.
Vörunúmer: CL-347-48

Detoxify Body Exfoliator
Líkamsskrúbbur með kolum (e. charcoal) sem fjarlægir
óhreinindi og óæskilega umfram olíu af húðinni.
Vörunúmer: CLCH-215-48

Detoxify Dual-Texture Body Exfoliator
Líkamsskrúbbur með tveimur mismunandi áferðum. Inniheldur
kol sem hefur hreinsandi áhrif og fjarlægir óhreinindi og
óæskilega umfram olíu af húðinni.

Vörunúmer: CLCH-216-48

Detoxify Exfoliating Body Gloves
Skrúbbhanski með kolum sem hafa hreinsandi áhrif. Fjarlægir
óhreinindi og óæskilega umfram olíu af húðinni. 2 stk í pakka.
Vörunúmer: CLCH-218-48

Sensitive Skin Dual-Texture Facial Buffers
Andlitsskífur hannaðar sérstaklega fyrir viðkvæma húð með
tveimur mismunandi áferðum. Önnur hliðin til að hreinsa
andlitið á mildan hátt og fjarlægja dauðar húðfrumur. Hin
hliðin er mjúk með örtrefjum (microfiber) til að fjarlægja
óhreinindi, olíu og farða. 3 stk í pakka.
Vörunúmer: CL-352-48

Sensitive Skin Dual Texture Facial Mitt
Hanski með tveimur mismunandi áferðum hannaður
sérstaklega fyrir viðkvæma húð. Önnur hliðin til að hreinsa
andlitið á mildan hátt og fjarlægja dauðar húðfrumur. Hin
hliðin er mjúk úr örtrefjum (microfiber) til að fjarlægja
óhreinindi, olíu og farða.
Vörunúmer: CL-354-48

Sensitive Skin Dual-Texture Facial Cloth
Andlitsklútur með tveimur mismunandi áferðum hannaður
sérstaklega fyrir viðkvæma húð. Önnur hliðin til að hreinsa
andlitið á mildan hátt og fjarlægja dauðar húðfrumur. Hin
hliðin er mjúk úr örtrefjum (microfiber) til að fjarlægja
óhreinindi, olíu og farða.
Vörunúmer: CL-356-48

Detoxify Sensitive Skin Dual-Texture Facial Buffers
Andlitsskífur hannaðar sérstaklega fyrir viðkvæma húð. Með
kolum sem hreinsa vel óhreinindi og óæskileg óhreinindi af
húðinni ásamt því að draga olíu og óhreindindi úr stífluðum
svitaholum. Tvær mismunandi áferðir eru á skífunum. Önnur
hliðin til að hreinsa andlitið á mildan hátt og fjarlægja dauðar
húðfrumur. Hin hliðin er mjúk úr örtrefjum (microfiber) til að
fjarlægja óhreinindi, olíu og farða. 3 stk í pakka.
Vörunúmer: CLCH-353-48

Foam Sponge
Svampur sem hreinsar húðina á mildan hátt. Áferðin á
svampinum djúphreinsar húðina ásamt því að fjarlægja þurra
og skemmda húð.
Vörunúmer: CL-278-48

Dual Temperature Gel Eye Mask
Augngríma sem veitir þér góða slökun.
Hægt að hita grímuna til að fá góða slökun eftir langan dag
ásamt því að kæla hana fyrir frískandi áhrif á þreytt augu.
Vörunúmer: CL-02592-48

4-in-1 Foot Buffer
Fótaraspur með fjórum mismunandi áferðum. Hreinsar fætur
ásamt því að pússa gróf og þurr svæði og skilur eftir slétta og
mjúka áferð.
Vörunúmer: CL-262-36

Sustainable Bamboo Body Brush
Líkamsbursti úr bambus sem gerir auðvelt fyrir að skrúbba
svæði sem erfitt er að ná til. Þétt hárin í burstanum
djúphreinsa og endurnýja þurra og skemmda húð.
Vörunúmer: CLC-270-24

