Feel

SLOVENSKO

KOLEKCIJA

Feel
Calm
Aromatherapy

...za vse tiste, ki sE po stresnem in napornem
dnevu radi sprostijo. Eterično olja sivke in
bora in prestižnega karitejevega masla
enostavno - sproščajo.

PILING CALM

maslo calm

Negovalno olje calm

kopel calm

je kombinacija mediteranske slovenske soli,
riževega olja, sivkinih cvetov ter eteričnih olj
sivke, rožmarina in muškatne kadulje. Vonj
po morju, ki se ga nikoli ne naveličamo!

je narejeno iz 100% karite masla. Bogato
z vitamini A in E, ki pomagata koži
ohranjati vlago, mehkobo ter ravnotežje
kožnega plašča. Vitamina preskrbita kožo
s kolagenom, ki zmanjšuje znake staranja
in nastajanje gubic. Prijeten vonj sivke v
kombinaciji z rožmarinom in muškatno
kaduljo.

je sprostilno olje za nego celega telesa.
Mešanica avokadovega, makadaminega in
mandljevega olja kožo mehčata in negujeta,
eterično olje sivke in bora sproščata in
regenerirata kožo.

je namenjena popolni sprostitvi v lastnem
domu ob koncu napornega dneva. Olje sivke
in bora bosta prijetno sprostila vse čute in
mišične napetosti in vas prijetno sprostila
za trden spanec.

Namen: Olje je namenjeno sprostitvi in

Namen: Kopel je namenjena vsakodnevnemu

proti mišičnim težavam. Sprošča telo in
glavo.

ali občasnemu kopanju.

Posebnost: Negovalno olje Calm se

kadeh s šobami ali jacuzzijih. Narejena je v
emulziji z eteričnimi in rastlinskimi olji, kar
daje kopeli razsežnosti izredne negovalnosti
na kožo in sproščanja misli.

Namen: odstranjuje odmrle kožne celice

in regenerira ter vlaži kožo. Za vse tipe
kože. Odličen piling za celo telo ne glede
na letni čas.
Posebnost: Piling Calm izjemno pomirja

in neguje kožo. Lastnosti sivke pomirjajo in
regenerirajo kožo ter delujejo antiseptično.
Za piling celega telesa ali po depilaciji.
Način uporabe: Piling se priporoča 1-2x

tedensko ali po potrebi. Na navlaženo
kožo piling vmasiramo po celem telesu.
Nato speremo pod tekočo vodo in nežno
obrišemo.

Namen: Priporočljiva uporaba za vse tipe

kože, kožni plašč naravno uravnovesi, da
postane koža naravno lepa.
Posebnost: maslo je 100% naravno in ima

izjemne mehčalne lastnosti. Priporočamo
tudi proti strijam, koži podvrženi alergijam
in razdraženi koži.
Način uporabe: najbolj priporočamo

uporabo, ko koža potrebuje dodatno vlago.
Lahko se uporablja tudi vsakodnevno v zelo
tankem sloju.

je izkazalo kot idealno olje za moške po
britju. Prijeten vonj, antiseptičen učinek
in izjemno nežna in mehka koža prepriča
prave moške.
Način uporabe: Negovalno olje se

uporablja vsakodnevno za nego kože ali
sprostitev.

Gel za tuširanje calm
Namen: za vsakodnevno nežno čiščenje

kože po celem telesu z sprostilno negovalnim
učinkom.
Posebnost: Narejen je po starem postopku

iz rastlinskih olj. Primeren je za vse tipe kože,
posebej za občutljivo in razdraženo kožo.
Način uporabe: Gel za tuširanje se

uporablja vsakodnevno. Po tuširanju si kožo
le na lahko obrišite, da ostane koža mehka
in negovana.

Posebnost: Kopel se lahko uporablja v

Način uporabe: Malo kopelne emulzije

vlijete v toplo pripravljeno kopel. Ostanite
vsaj 15 minut, nato se rahlo obrišite. Koža bo
negovana Vaše misli in telo pa sproščena.

Feel
Fresh
Aromatherapy
...ima prepoznavno noto citrusov.
V izdelkih se prepoznajo olja limete,
grenivke, tangerine in ščepec ingverja.
Za popolno osvežitev.

PILING FRESH

Losion Fresh

Negovalno olje Fresh

Gel za tuširanje Fresh

je kombinacija sladkornih kristalov, biološkega hladno stiskanega kokosovega olja
in eteričnih olj limete in ingverja. Navdih je
prišel iz eksotičnih krajev in prav tja vas z
vonjem tudi popelje.

izjemna kombinacija naravnih sestavin aloe
vera gela, cvetne vode, olja groznih pešk in
grenivke v kremni podlagi.

je bogato z avokadovim oljem. Ta vsebuje
vitamine A, B, D, E, proteine in lecitin, ki
koži pomaga pri obnovi, jo navlaži in hrani.
Olju smo dodali svežino z eteričnim oljem
limete in tangerine, ki poživljata in ohranjata
dobro počutje.

Namen: Za vsakodnevno nežno čiščenje

Namen: Nega telesa vsakodnevno po

Način uporabe: Gel za tuširanje se

Namen: Odstranjuje odmrle kožne celice

in regenerira ter vlaži kožo. Za vse tipe
kože.
Posebnost: Piling Fresh pusti kožo svilnato

in mehko na otip. Poseben je po svojem
edinstvenem vonju in učinkih biološko pridelanega hladno stiskanega kokosovega olja, ki
ima izjemno negovalne učinke na kožo.
Način uporabe: Piling se priporoča 1-2x

tedensko. Na navlaženo kožo piling vmasiramo po celem telesu. Nato speremo pod
tekočo vodo in nežno obrišemo.

Namen: Losion je namenjen vsakodnevni

negi kože za hitro regeneracijo in lepo
čvrsto kožo. Grenivkino olje deluje proti
celulitu, olje grozdnih pešk kožo ohranja
mladostno, aloe vera gel in cvetna voda pa
kožo negujeta globinsko in proti vnetno. Za
občutljivo, normalno in suho kožo.
Posebnost: Losion Fresh kožo občutno

tuširanju ali kopanju. Ohranja vlago, neguje in
učvrsti kožo. Za normalno do suho kožo.
Posebnost: Negovalno olje Fresh je sveža

spremeni v mehko in žametno že po
nekajkratnem nanosu z edinstvenim vonjem
sveže grenivke. Učvrsti in deluje osvežilno.

kombinacija citrusovih olj, ki bodo z vonjem
prijetno osvežili kožo in ohranili koncenracijo.
Primerno za ženske in moške vseh starosti.
Sveže, zeleno, citrusovo,...

Način uporabe: Losion se uporablja

Način uporabe: Negovalno olje se

vsakodnevno ali po potrebi za nego kože
po celem telesu.

uporablja vsakodnevno ali po potrebi za
nego kože po celem telesu. Za najboljše
rezultate se olje namaže po večerni kopeli
ali tuširanju in nežno vmasira v kožo.

kože po celem telesu z občutkom svežine.
Posebnost: Narejen je po starem postopku

iz rastlinskih olj. Primeren je za vse tipe kože,
posebej za občutljivo in razdraženo kožo.
uporablja vsakodnevno. Po tuširanju si kožo
le na lahko obrišite, da ostane koža mehka
in negovana.

Feel
Joy
Aromatherapy
...razvaja z prijetnimi vonji
pomaranče in pomarančnih cvetov
nerolija v kombinaciji s eksotičnim i
zjemno negovalnim mango maslom.

PILING JOY

MASLO JOY

Negovalno olje JOY

LOSION JOY

je kombinacija mediteranske slovenske soli,
mango masla in mletih zelišč pomarančnega cveta z naravnim vonjem tangerine
in limete.

je narejeno 100% iz eksotičnega mango masla.
Vsebuje veliko vitaminov in ima neverjetno
mehčalno-vlažilni učinek na kožo.

je poseben zaradi svojega vonja in anti-age
efekta. Izjemna kombinacija naravnih sestavin
aloe vera gela, cvetne vode, olja groznih pešk
in z naravnim vonjem pomarančnih cvetov.

Namen: odstranjuje odmrle kožne celice in

suho kožo, za zmanjšanje brazgotin, strij
in celulita. Primerno tudi za občutljivo in
razdraženo kožo nagnjeno k alergijam.

je anticelulitno olje. Mešanica avokadovega
in mandljevega olja kožo mehčata in učvrstita,
eterično olje brina, pomaranče in grenivke
so aktivne substance v olju, ki pomagajo pri
razstrupljevanju telesa, odvajanju toksinov in
regenereaciji kože.

regenerira ter vlaži kožo. Za vse tipe kože,
še posebej za suho kožo. Odličen piling po
depilaciji proti vraščenosti dlak in za trdo
kožo na stopalih ali komolcih.
Posebnost: Piling Joy je naš najbolj proda-

jan piling. Izjemne učinkovine mango masla
naredijo kožo po pilingu izjemno mehko
in navlaženo, kot noben drugi piling. Prepričajte se!
Način uporabe: Piling se priporoča 1-2x

tedensko. Na navlaženo kožo piling vmasiramo po celem telesu. Nato speremo pod
tekočo vodo in nežno obrišemo.

Namen: najbolj priporočljiva uporaba za

Namen: Losion je namenjen vsakodnevni

kodnevno na predele, kjer se pojavi celulit.

negi kože za hitro regeneracijo in lepo
čvrsto kožo. Za vse tipe kože, še posebno
za starejšo kožo.

ima izjemne mehčalne lastnosti. Prepriča še
največje skeptike,, ki so že preizkusili skoraj
»vse« izdelke na tržišču za nego telesa, pa
jim niso pomagali. Mango maslo prepriča s
svojo kvaliteto že po prvem nanosu.

Posebnost: Vsakodnevna uporaba olja

Posebnost: Losion Joy prepriča s svojim

zagotavlja zmanjšanje vidnega celulita, kožo
učvrsti in razstruplja. Obvezno priporočamo
pitje večje količine vode!

cvetno-svežim vonjem in kožo občutno
spremeni v mehko in žametno že po
nekajkratnem nanosu.

Način uporabe: : Negovalno olje se

Način uporabe: Losion se uporablja

Način uporabe: najbolj priporočamo

uporablja vsakodnevno na problematične dele
telesa ali za nego kože po celem telesu.

vsakodnevno ali po potrebi za nego kože
po celem telesu.

Posebnost: maslo je 100% naravno in

uporabo v času, ko je koža najbolj
izpostavljena dehidraciji (poletje, zima).
Mango maslo namažemo v tankem sloju
po celem telesu.

Namen: Anticelulitno olje se uporablja vsa-

...je slovenska blagovna znamka, ki odkriva nov svet naravnih
proizvodov za telo, kateri so narejeni iz najboljših prvotnih
sestavin. Naše poslanstvo je iskanje in izdelava izdelkov, ki so
narejeni s strastjo. Občutite svežino (Feel Fresh), veselje (Feel
Joy) ali sprostitev (Feel Calm) z izdelki, ki si jih boste zapomnili.
V kolekcijah so pilingi, masla, losioni, negovalna olja, gel za
tuširanje in kopel. Kolekcija Aromatherapy Feel.
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