Darilni program
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VRTNICA
ROSE
Vrtnica - simbol ljubezni, mladosti
in lepote, ki je skozi tisočletja bila
nepogrešljiva sestavina pri pripravi
najboljših lepotnih preparatov.
Darilni set vsebuje:
piling, kremo in organsko milo.

DARILNI SET

ORGANSKA MILA

		
Darilni set vsebuje šest organskih mil
za najnežnejšo nego kože:
organsko milo Spearmint, Limonska trava,
Rožmarin, Mak, Cimet in Čokolada & Mint.

DARILNI SET

ARGANOVO OLJE
Darilni set vsebuje organsko olje
in dve mili za najlepšo mladostno kožo:
organsko Arganovo olje
ter organski mili Cimet in Mak.

DARILNI SET

ORGANSKE SVEČE
Darilni set vsebuje dve masažni sveči
in dve mili za posebne trenutke:
• masažni sveči Cimet in Čokolada & Mint
ter organski mili Cimet in Čokolada & Mint
• masažni sveči Vrtnica in Jasmin
ter organski mili Vrtnica in Cimet.

DARILNI SET

ORGANSKA MASLA
		
Darilni set vsebuje maslo ali kremo
za vedno nežno in dišečo kožo:
• organski masli Shea in Mango
ter mili Rožmarin in Spearmint
• organsko maslo Monoi in Čokoladna krema
ter mili Limonska trava in Čokolada & Mint.

DARILNI SET

ORGANSKI OSVEŽILEC
Darilni set organski osvežilec prostora
in dve mili za prijetno vzdušje:
• osvežilec prostora Pomaranča & Cimet
ter organski mili Cimet in Mak
• osvežilec prostora Melisa & Limona ter
organski mili Limonska trava in Rožmarin
• osvežilec prostora Thailand spice,
organski mili Čokolada & Mint in Spearmint.

M I N I S PA S E T

F E E L KO L E KC I JA
Darilni mini SPA set vsebuje vse za nego telesa:
• negovalno olje Calm, gel za tuširanje Calm
in organsko milo Calm s sprostilnim vonjem 		
sivke
• negovalno olje Fresh, gel za tuširanje Fresh
in organsko milo Fresh z osvežilnim eksotičnim
vonjem limete in grenivke
• negovalno olje Joy, losion Joy in organsko milo
Joy z noto pomaranče, ki zbudi veselje in radost.

O R G A N S KO
M I L O — 50 g
Milo je narejeno iz
naravnih bioloških
rastlinskih
in eteričnih
olj ter zelišč:

O R G A N S KO M I LO F E E L —

100 g

Milo je narejeno iz naravnih bioloških rastlinskih olj ter izbranih
naravnih eteričnih olj in zelišč: organsko milo Calm z vonjem sivke,
Fresh z vonjem verbene ali Joy z vonjem pomaranče.
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Limonska trava,
Mak,
Rožmarin,
Spearmint,
Cimet,
Čokolada & Mint.

ORGANSKA MASAŽNA SVEČA
— 100 ml
Masažne sveče z izredno negovalnim organskim voskom za posebne
priložnosti in užitke z vonji: Spearmint, Limonska trava, Rožmarin, Mak,
Cimet in Čokolada & Mint.
Odslej tudi v novih vonjih: Vrtnica, Jasmin, Mango in Gozdni sadeži.

O R G A N S KO
MASLO/KREMA
— 35 ml
Organska naravna maslo z odličnimi sestavinami in vonji za popolno
nego kože, kjerkoli, vedno z vami:
Shea maslo, Mango maslo,
Monoi maslo, Čokoladna krema
in Vrtnična krema.

KO L I Č I N S K I P O P U ST I

Nad 10 kosov

10,0%

V primeru večjega naročila izdelkov iz naše ponudbe
darilnega programa, vam na količino priznamo dodatni
popust. Popusti se med seboj ne seštevajo in veljajo
samo za enake pakete. Cene ne vključujejo DDV.

Nad 25 kosov

15,0%

Nad 50 kosov

22,5%

Nad 100 kosov

30,0%
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