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Kalendergaver – eller en lille gave l dig selv ;-)
Besky$ende
læbepleje

Recovery Mud Mask fra -417
Recovery Mud Mask er en rensende og
opstrammende muddermaske fra Det Døde
Hav, der er ekstremt rigt på mineraler og
vitaminer. Masken varmer huden let op og
porrerne åbnes, renser huden og hjælper de
akve ingredienser l at trænge dybt ned i
huden samdig med, at den fugter og har en
opstrammende eﬀekt.
Masken ernes med en medfølgende magnet.

Læbepleje der indeholder Sheasmør, der virker
blødgørende, øger
hudens smidighed og
e3erlader læberne
bløde og opmalt
beskyet mod vind og
vejr.
Pris kr. 125,-

Pris kr. 229,- (normalpris 429,-)

Miccelarvand fra Ga neau – 3 i 1 rens
– alle hudtyper.

Time control Recovery A natcreme

Dee 3 i 1 produkt gør det ud for rens,
tonic og øjenmakeuperner. Perfekt
renseprodukt l dig der rejser meget,
dyrker sport eller blot ønsker et super nemt
produkt der kan rense og tone på en gang.
Påfør blot det ﬂydende produkt på vat og
afrens øjne, læber, ansigt og hals.
Pris kr. 100,- (normalpris 180,-)

Økologisk massageolie/lys

Recovery A Cream er en speciel intensiv behandlingscreme der hjælper med at bremse hudens ældningsproces med en blid peeling. Cremen er baseret på en
høj koncentraon af Vitamin A, collagen og vitamin
mineral complex. Kombinaonen af disse ingredienser forbedrer hudens fasthed og elascitet.

Tænd lyset og lad det brænde i 10 min. Kom lidt af lysets olie i
dine hænder og videre ned på huden. Og så skal der masseres ;-)
Pris kr. 100,- (normalpris 199,-)

Påføres huden om a3enen e3er afrensning af huden.
Må kun anvendes tre gange om ugen pga. den høje
koncentraon af vitamin A. Masseres ind i huden l
cremen er absorberet.
Pris kr. 299,- (normalpris 399,-)

