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Despre H&B Marea Moarta

“Health and Beauty” produce si comercializeaza produse cosmetice de calitate. 
Aceste produse sunt realizate pe baza de minerale de la Marea Moarta si sunt 
imbogatite cu extracte din plante, vitamine si uleiuri aromatice, avand ca rezultat                                              
o  piele  sanatoasa  si  stralucitoare.  Produsele  noastre  sunt  fabricate  in 
conformitate cu cele mai ridicate standarde europene de productie precum ISO 
9001:2000, nu sunt testate pe animale si nu contin parabeni. Toate produsele 
noastre sunt aprobate de Ministerul Sanatatii din Israel. Motto-ul nostru este si a 
fost dintotdeauna: “Excelenta mai presus de toate”. Suntem preocupati mereu de 
cercetarea si dezvoltarea de produse noi, precum si de imbunatatirea celor deja 
existente. In prezent, gama de produse de la Marea Moarta contine peste 120 de 
produse, acestea raspunzand cerintelor femeilor, barbatilor si a copiilor. In 
laboratoarele noastre se lucreaza incontinu pentru dezvoltarea gamei de produse 
noi, astfel incat sa oferim solutii pentru fiecare necesitate terapeutica si 
cosmetica. Am reusit sa mentinem preturi competitive si accesibile, in pofida 
calitatiii ridicate a produselor datorita devotamentului fata de clientii nostri. Va 
invitam sa deveniti parte din grupul clientilor nostri satisfacuti de calitatea pe care
o oferim si avem siguranta ca din momentul in care veti incerca produsele 
Health&Beauty Marea Moarta veti deveni clienti fideli.

Marea Moarta

Marea Moartă este locul cel mai jos pe pământ la 417 de metri sub nivelul marii, situat în Valea de rift siriană-africana între 
Iudea şi Munţii Moab. Vremea şi aclim  sunt in cea mai mare parte insorite tot timpul anului. Staţiunile de la Marea Moartă sunt 
pline de Centre de Sănătate, de Infrumuseţare şi Spa. Acolo, printre alte atracţii unice de la Marea Moartă, puteţi găsi namolul 
cel mai  bogat in minerale din lume.
Marea Moartă este unul dintre cele mai saline lacuri (salinitatea 33.7%) în întreaga lume. Locaţiea sa face Marea Moartă un lac 
terminal (raul Iordan se varsa in  ea), in combinatie cu vremea anual uscata şi calda, în mod constant pierde o masiva cantitate 
de apă din cauza ievaporari  naturale în fiecare an. Ca rezultat, Marea Moarta este foarte concentrata cu saruri si minerale 
(31.5% minerale) care sunt imbogatite cu saruri de clorură de sodiu, magneziu, calciu, brom, potasiu si multe altele. 
Ingredientele chimice ale Marii Moarte reflectă eroziunea (procesul natural prin care solul şi rocile sunt eliminate din cauza 
proceselor naturale, cum ar fi fluxul de vânt şi apă, şi apoi depuse în alte locaţii) şi, de asemenea, procesul de reciclare a 
depozitelor de depuneri. Levigarea naturala de minerale din stratul geologic are o contribuție suplimentară la concentratia de 
sare şi la crearea unor izvoare termo-minerale naturale de-a lungul malului mării moarte. În plus, depozitele de alluviums 
creaza namolul cu minerale de la Marea Moartă , care este cunoscut în întreaga lume pentru efectele lui terapeutice. Calităţile 
unice de la Marea Moartă sunt cunoscute de mii de ani pentru proprietăţile de vindecare şi contribuţie la o bunăstare generala. 
Este singurul loc din lume care oferă o combinaţie rafinată de beneficii de Spa: radiaţii de soare extraordinare şi  condiţii 
climaterice speciale, aer îmbogăţit cu oxigen (cel puţin de 15 ori mai mult decât orice alt loc din lume), namol bogat în minerale 
şi izvoare termo-minerale.
Marea Moarta este o bună sursă de ajutor şi vindecare pentru cei care suferă de boli de piele precum psoriazis, psoriazis-
artrita, dermatita atopica, Vitiligo (depigmentare), artrită şi astma. Produsele cosmetice de la Marea Moarta s-au dovedit ca un 
bun tratament şi usurare pentru aceste boli. Nivelul scăzut subt nivelul marii, soarele şi aerul uscat usureaza respiraţia celor 
suferinzi de astma.
La Health & Beauty am dezvoltat produse de înaltă calitate  pe bază de minerale din Marea Moartă, din ideea că chiar dacă 
cineva nu poate vizita Marea Moarta oricand, nu ar trebui să fie privat de a se bucura de beneficiile sale oricând doreste prin 
folosirea produselor noastre.. Depunem eforturi pentru a aduce esenta acestor beneficii direct la uşa dumneavoastră şi va uram 
bun venit la descoperirea secretelor vindecarii si infrumusearii, la dumneavoastra acasă.
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Item  1080 No. 
Continut   net:50ml 

 naturală. sanatoasa
 stralucire o cu netedă, şi moale intinerită, faciala piele o este ezultatulR

 zilei. timpul în acumulat  s-au care stresul, şi oboseala ridurile, atenueaza
 pielea, firmizeaza şi hrăneşte Crema Moartă. Marea din minerale si Avocado
 de ulei Vera, Aloe , Calendula de ulei EB5, antioxidante vitamine elastina, si

 colagen cu imbogatita este Crema . faciale pielii a anti-imbatranire ultimativ
 tratamentul Este inovatoare. tehnologie o cu creată catifelată, bogată, crema

 o este colagen cu intensiva noapte de Crema soare. la excesivă expunerea
 hormonale, schimbarile faciali, muschilor Slăbirea pielii. a rezistenţă

 şi flexibilitate pentru responsabile proteinele elastina, si colagen de reducere
 de interne straturi pielii, ale elastice fibrelor a modificări apar timp  
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Crema hidratanta puternica antirid  SPF-20
  

 
  

 

 
    

    
 

Crema anti-rid pentru zona 

ochilor SPF-20
O crema anti rid revolutionara pentru zona ochilor, cu o textura delicata si 
placuta, cu absorbtie rapida; bogata in substante hidratante, cu efect 
relaxant si odihnitor. Recomandata atat pentru barbatii, cat si pentru 
femeile ce cauta tratamentul perfect pentru ochi si zona ochilor, pentru 
prevenirea ridurilor superficiale si acoperirea pungilor,cearcanelor si a 
cercurilor in jurul ochilor. Crema este imbogatita  cu esenta de ceai verde, 
esenta de Aloe Vera, ulei de Jojoba, ulei de evening primrose (primula) , 
vitaminele E si C si minerale active din Marea Moarta. Contine factor de 
protectie SPF-20 impotriva razelor UVA si UVB. 
Item No. 109 

O

Continut  net:50ml
Item

 
 106 No. 

 piele. de
 tipurile toate pentru potrivita este multi-vitamine Crema

 asemenea. de e-up,kma de baza o ca recomandata
 este şi  pielii, umiditatii echilibru reface Crema

 ridurilor. prevenirea la şi strălucire pielii,la flexibilitatea
 la contribuie sunray, VBU şi VAU filtre cu împreună

 rafinate, ingrediente aceste Toate Moartă. Marea
 din minerale  şi Vera Aloe de ulei verde, ceai de

 esenta Cătină, , noptii luminita de ulei cu combinate E,
 si C vitamine de complex un si -20FSP factor include

 Multi-vitamine cu Crema stralucitoare. si intinerita
 lăsându-o moliciune, pt umiditate cu pielea inveleste

 care absorbit, de uşor texturata, catifelat crema 

amreC
 SPF-20 emintai-vitmul

 cu tanratahid 
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Continut  net:50ml 

 uscat. foarte la pana normal ten un
 pentru Potrivita intensiva. slabire de dieta o dupa sau varstei inaintarea

 cu data o pielii a lasare de tendinţă o cu femeile pentru recomandata
 foarte şi machiaj de baza o ca ideala natural, anti-imbatranire de

 efect cu crema excelenta o este SPF-20, anti-rid puternic Crema Moartă.
 Marea la de active minerale  şi galbenele (Calendula) de ulei Shea, de

 unt Jojoba, de ulei Vera, Aloe verde, ceai de esenta 6, 3 Omega esenţiale
 grase Uleiuri  Cătină, noptii, luminita (primula) de ulei E, si C vitaminele
 cu îmbogăţita este Crema UVA. şi UVB razele împotriva protecţia pentru

 SPF-20 UV filtre inclusiv dumneavoastră pielii a naturală îmbătrânire
 de procesului decelerarea la contribuie care ingrediente de unic

 complex un include puternica anti-rid Crema stralucitoare. si intinerita
 pielea lasă rezultat, ca şi hidratare de ridicat nivel un oferă elasticitatea,

 imbunatateste pielii, aspectul firmizeaza şi Intăreşte piele. de
 absorbita usor si catifelata bogata, gât, si fata pt revolutionara crema 
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Item  129 No. 

 imbatranire. anti ăcrem  excelenta
 o Este .ăMoart Marea din active minerale iş E C, A, vitaminele ineţcon asemenea,

 De pielii. a uniforma culoare o pentru iluminatoare ingrediente iş ătinăc macese,
 de ulei 10,Q coenzima rodii, de extract 6, Omega si 3 Omega esentiali grasi

 acizi Contine pielii. imbatranirii  ncetinireaî asista a pentru complex aromatic ulei
 un include iş soare) protectie de (factor SPF-20 ineţcon colagen, de riiădezvolt

 al natural procesul ăajut crema Aceasta ferm. si intinerit aspect un ăacord
 zi de crema Aceasta .ăridat iş flasca nî ăapar ăs pielii provoaca nirea,âtrămbî

 iş soare la expunerea hormonale, schimbarile faciale, musculaturii Slabirea
 pielii. fermitatea si flexibilitatea mentin care elastina si colagen de cantitatilor

 reducerii al rezultat ca apar pielii straturile din elastice fibrelor modificarile timp,  
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Item  108/1082 No. 
Continut  net:50ml 

 piele. de tipurile toate pentru Potrivit . radiantă
 şi reînnoită relaxata, netedă, ferma, moale, piele o  asigura

 va vă  noapte de cremei a zilnică utilizare O zilei. cursul
 în obicei de dezvoltă se care stres, şi oboseală de ridurilor

 împotriva pielea tratează şi hrăneşte,catifelează Crema
 ferma. mai piele de aspect un creează rafinate ingrediente

 acestor Combinaţia Moartă. Marea din minerale
  Vera Aloe  activ ulei morcov, de ulei măsline, de ulei

 Avocado, de ulei B5, pro-vitamina si A fi ar cum vitamine cu
 îmbogăţita este Ea protejare. iș hrănire fermitate, primare:

 efecte trei are întărire de noapte de Crema optima.
 alimentatie o pielii oferă care inovatoare tehnologie

 o pe bazata texturata, mătăsos bogata, crema 
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 al azeanoitca amrec eastaAc .Moarta Marea
 al ed eivtca eleramin is tenalp ed tectraxe cizi,a
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Crema  Vera Aloe si Avocado cu intensiva 

 

 
 

Crema
 morcovi deextract  cu tenului    

           regenerarea  pthidratanta 

  
   

   
    
  

 

 

   
  

Crema  Rodii cu fermitate entrup fata de 

 

 

Crema  Alba Catina cu anti-rid imbatranire, anti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Crema  rodii cu noapte de Crema  miere si masline de ulei cu hidratanta 

Produs

Light: Item  No.174  
Medium:  175 No. Item  

 ml. 08Continut  net: 
 Moarta. Marea

 la de minerale si E vitamina contine pielii, a relaxare de
 efect un pt Vera Aloe cu imbogatita grasimi, contine Nu
 ! varstele toate de femeile Pentru ! zilei timpul in retusuri

 usor face a de posibilitatea oferind geanta in luat de
 Usor gras. la pana si uscat ten pt piele, de felurile toate

 la Potrivit ! varstele toate pt Potrivit culoare. la deschis
 ten pt si culoare la inchis ten pt :variante doua in Vine
 soare. de razelor actiunii contra 03 SPF + ten de fond

  + hranitoare si hidratanta crema " in "3 nou 

BB
 30 SPF+ten de 

 
fond

+hidratanta crema 

1
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Puternic

Item  103 No. 

Continut  net:50ml 

 aerului.
 poluarea iş soare fum, la de daunelor datorita riiăoxid mpotrivaî pielii protejarea

 la ăajut care beta-caroten, iş ăMoart Marea din minerale ,ăsolar ieţprotec
 de produsele 6, 3 Omega acizi ialţesen ulei el,ţeşmu macese, de ulei rodie,
 de ulei alba, catina de ulei ,K E D C B A vitamine cu ăităţmbogî asemenea,

 de este, Crema pielii. elasticitatea si flexibilitatea regenera a de iş iăţtămbunî
 a de sale iiăţcapacit ădatorit pielii tratamentul pentru recomandat foarte

 este care morcov de ulei cu ităţmbogî este Acesta pielii. textura si solidificare
 de nivelul dramatic imbunatateste care inovatoare, iş ăunic ăformul o dupa face

 se morcov de extract cu nutritiva hidratanta Crema faciale. pielii regenerarea
 pentru naturale ingrediente de ăbaz pe ăcrem nutritiva si hidratanta 

 

 

Crema

 ăDatorit

Item  102 No. 
Continut  net:50ml 

 ochilor. a delicate
 zonei jurul nî ăaplicabil asemenea, de este, Crema timp. de ăscurt ăperioad ntr-oî ăradiant

 iş tosănăs aspect cu ,ăhidratat iş ăsupl ,ăflexibil piele o asigura va ăv ăregulat utilizarea
 O .ăuscat piele iş piele pe de petele ridurilor, tratarea la ăAsist UVB. iş UVA razelor

 mpotrivaî protector un ca ăioneazţfunc crema SPF-20, protectie de factorului
 estetica. chirurgia dupa folosita fi a recomandata

 este si uscate pielii tratarea in eficienta foarte este petelor, a si ridurilor tratamentul
 in ajuta anti-imbatranire Crema .ăMoart Marea  din active minerale iş Galbenele de ulei

 verde, ceai de esenta Shea, de unt 6, si 3 Omega  ialeţesen uleiuri asemenea, de ine,ţcon
 Aceasta E. iş C vitaminele anti-oxidante, si Beta-caroten de mare foarte ieţconcentra

 o ineţcon SPF-20 factor si ăcatin cu ăfacial Crema pielii. imbatranirea rziereaântî
 nî naturale uleiuri eficiente mai cele dintre unul fi a cunoscut este care ,ătinăC de

 ulei de baza pe hranitoare si ăhidratant ,ăbogat foarte crema o este anti-imbatranire 
 

 

 

  

Crema

Item  101 No. 
 

Continut  0ml:5net 
 anti-imbatranire. de natural efect un si stralucitor si flexibil catifelat, tos,ănăs

 aspect un teşprime pielea bogate, ingredientelor ăatoritD UVB. iş UVA razelor mpotrivaî
 proteja a pentru SPF-20 UV filtru include asemenea, eD .ăMoart Marea din active minerale

 iş E iş C A, vitaminele ,6 3 Omega ialiţesen işgra acizi iş precum ridurilor), prevenirea
 nî eficace este (care trandafir de ulei Vera, Aloe verde, ceai de extract Avocado, de

 ulei ,ătinăC Shea, de unt miere, de amestec un sline,ăm de ulei cu imbogatita este Crema
 anti-imbatranire. de natural efect cu pielii, textura iş fermitatea iăţtămbunî a pt dramatic

 iş intens actioneaza unice formule ădou de ieţCombina fetei. pielii ntinerireaî iş nnoireaîre
 pentru dezvoltata special intensiva, crema o este , Miere si slineăM de Ulei cu 

 

Aceasta

Continut
Item  1081 No. 

 0m:5net 
 piele. de tipurile

 toate pentru Potrivit .ăcatifelat atingere o cu iş relaxare calm, de ieţsenza umiditate,
 iş ăhran cu ăsaturat calitate, ănou o cu trezeste se pielea a,ţimineaD .ăMoart Marea din

 minerale si Vera Aloe el,ţmuse de extract Avocado, de ulei Calendula, de ulei Colagen,
 Rodii, de extras de ieţcombina o E, vitamina i,ţoxidan anti cu ăităţmbogî este Aceasta
 i.ţriăm pori iş ăităflesc piele  soare, de daune riduri, precum nire,âtrăimb de semnelor

 repararea la ăajut iş nireâtrămbîanti- tehnologii avansate mai cele cu ădezvoltat
 fost a rodii cu noapte de Crema zilei. timpul nî acumulate fost au care pielii daunelor

 minimizarea pentru optim momentul este Noaptea dormi. ce timp nî pielii intinerirea
 la ăasist care , zi de cremei ăcomplementar perfect inovatoare, crema o este  

 

 

Imbatranirea

avocado,

 
:Cantitate

Cod  410 :produs 
 ml 05 

 catifelat. si proaspat flexibil, fin, aspect un ofera ii ce apaceea retine pielea constanta
 utilizare Prin Moarta. Marea la de minerale si UV protectie de factor E, C, A, antioxidante

 vitamine miere, de extract calmare, pentru musetel si vera aloe de extract masline,
 de ulei  de ulei cu imbogatita este Crema continua. relaxare de senzatie
 o si hidratare pielii asigura Crema miraculoasa. si puternica crema aceasta creata
 fost a aceea de si pielii imbatranirea incetineste intensa hidratarea O deshidratare.

 riduri, apar sale, fermitatii a si flexibilitatii pierderea provoaca pielii  
 

 
  

 

 

    
   

 

 Aceasta

Continut
Item  133 No. 

 0ml:5net 
 piele. de tipurile toate pentru Potrivit .ăcatifelat

 atingere o cu iş relaxare calm, de ieţsenza umiditate, iş ăhran cu ăsaturat elastica,
 ferma piele unei creerea la ajuta Rodiei ale speciale Calitatile .ăMoart Marea din

 minerale si Vera Aloe el,ţmuse de extract Avocado, de ulei Calendula, de ulei elastin,
 si Colagen Rodii, de extras de ieţcombina o 9, si 6 ,3 Omega E, vitamina i,ţoxidan anti

 cu ăităţmbogî este Aceasta i.ţriăm pori iş ăităflesc piele  soare, de daune riduri, precum
 nire,âtrăimb de semnelor repararea la ăajut iş nireâtrămbîanti- tehnologii avansate

 mai cele cu ădezvoltat fost a rodii cu zi de Crema fermitatii. a si pielii intinerirea la ăasist
 care , noapte de cremei ăcomplementar perfect inovatoare, crema o este 

 

 
    

  



  

 
 

 
 

 

    Lotiune  acneei contra 

Ser  fermitate si lifting enp rut 

Un

 Continut
Item  127 No. 

 net:50ml
 liberi.

 radicalii de pielea protejeaza care E, vitamina
 Antioxidant iş B5 Pro-Vitamin musetel,

 Vera, Aloe cu imbogatit este Acesta placut.
 tratament intr-un pielii ngrijireaî ătransform

 gelului a coritoareăr Textura  minute.
 tevaâc nî iluminat de efect un iş lucitorăstr

 iş neted moale, aspect un acorda va produs
 acestui a ăregulat Utilizarea .ămecanic
 areăţcur o de nevoie este nu iş peeling

 de boabe ineţcon nu ;acestuia eliminarea
 nî ăconst gelului Unicitatea zgarieturi.  de fel
 un nici produce nu gel Acest pielii. intinerirea

 ămpiedicî care pielii, ale moarte celulele
 numai Indeparteaza decolteu. si gat fata,
 pentru inovator iş unic exfoliere de gel iţMul

 Continut
Item  126 No. 

 net:50ml
 sus. mai si ani 25 rstaâv la de femei treăc

 de utilizare pentru recomandat foarte Este .ăMoart
 Marea din minerale iş 6 3 Omega esentiali grasi acizi

 naturale, uleiuri cu ităţmbogî este ser Acest pielii.
 decolorarea de protejeaza si sanatoasa, stralucire

 o  pielii ăofer care anti-imbatranire, factor lider
 un C, vitamina iş soare de razelor daunelor reducerea
 iş liberi radicalilor a neutralizare pielii,de a imbatranire

 de procesul ădeprim care noastre, corpurile nî major
 antioxidant un E, Vitamina ;clara textura o ăinţmen

 ăs iş ridurile netezi pielii, elasticitatea iăţtămbunî
 a pentru A vitamina ineţcon Serul fermitate.

 de efect un oferindu-i pielea, nescăhr care vitamine
 de bogat complex un inţcon care pura, frumusete

 de ingrediente  de amestec un cu fetei pielea ăacoper
 Acesta minerale. si multi-vitamine ionarţrevolu

 serul dezvoltat fost a factori, acestor tuturor ăDatorit
 elasticitate. de lipsita iş obosita ăapar ăs pielea

 provoca hormonali iş nutritivi mediu, de factori 
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multi-vitamine,
                  

     cu fata enp rut xfoliant          E
 )GEL PEELINGUEQUNI      (  

 fata de

 

 
 

 
 

Capsule
 fata pt

Hialuronic
                          

    Acid si -VMulti itamine cu 
 

tulâG

                                                                                                     Continut:
Item                                                                                                      177 No. 

 capsule 60 
 fine. liniilor

 ale eficient tratament un pentru struguri de eţsemin din ulei si galbenele de ulei ulei, hip rose
 iş precum pielea, teşneăhr care argan, de ulei iş shea de unt avocado, de ulei asemenea, de

 in,ţcon Capsulele anti-oxidant. efect un ăofer E vitamina iar pielii,  fermitatea consolideaza
 hialuronic acidul si Colagenul catifelata. si moale textura co ndu-iâfurniz pielei, inmuierea

 si nutritia la contribuie Capsulele ciunii.ăusc prevenirea iş ăcrescut umiditate ,ăferm iş
 ăneted piela o pentru recomandat este anti-imbatranire tratament un pielea, straăp a Pentru

 tratament. de nevoie este ăc semne primele sunt fine linii a si uscarea ce timp nî soare,
 la expunerii iş nireâtrămbî efectele de ăsufer care zone primele sunt decolteul iş 

 
 
 

 
 

 
 

       Capsule
 decolteu si gat                             enp rut

  Hialuronic cidA siitamine -VMulti cu 

 Ser

 
Continut
Itm  110 No. 

 net:50ml 

 ochilor. jurul din intunecate
 cercurile  eficient mod nî previne care ,ăMoart
 Marea din minerale iş macese de ulei  sline,ăm

 de ulei morcov, de ulei ochilor, jurul din
 turilorăumfl reducerea iş pielii relaxarea pentru

 musetel si Vera Aloe de extracte precum
 hidratare, de iţagen ineţcon Gelul imediat.

 lifting de efect un  pielii ăofer iş absorbit
 rapid este Acesta ochilor. jurul din intunecate

 cercurilor iş pungilor umflari impotriva lupta
 a pentru dezvoltat fost a care ,ădelicat iş moale

 ătextur o cu calitate, ănaltî de concentrat
 ochi de gel un este  Anti-imbatranire 

 
 

Crema
ulei fara           

    fata  enp rut hidratanta 
Ser

 ochilor zona enp rut  
 aging anti anti-rid 
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Continut:
Item  176 No. 

 capsule 60 

 stralucitoare. si ferm aspect un cu moale iş ănnoitîre odihnita,
 pielea simti veti Dimineata, somnului. timpul in efectiv, impact  un  produc Capsulele

 .ăMoart Marea din active minerale iş anti-oxidante, ileăţcalit pentru cunoscut galbenele,
 de ulei si primrose de ulei struguri, de eţsemin din ulei C, vitamina ;ridurilor Tratamentul

 pentru ulei hip rose si colagen hialuronic, acid contin Capsulele elasticitatea. iş umiditatea
 naturala, lucireaăstr reface si imbatranirii efectele de eficient ăocup se care matur tenul

 pentru anti-imbatranire zilnic tratament Un colagen. cu support iş pielii netezirea ,ămaxim
 ţăeficien o pentru active componente diverse include care inovatoare, iş ăunic ăformul 

 

 

Ser

Continut
Item  139 No. 

 net:30ml 
 .ădurat ălung de machiaj

 un pentru fantastica ăbaz o este
 ser acest non-grasa, texturi ăDatorit

 pielii. echilibrul confera calitate,
 ănaltî de ingrediente de ieţcombina

 ăAceast E. vitamina iş castan
 de eţsemin de extract Hip, Rose de

 ulei galbenele, de esenta soarelui,
 floarea de ulei ,ăMoart Marea din

 minerale cu ităţmbogî este ser Acest
 matasoasa. si elastica ferma, piele

 o ărezult care elastina, si colagen de
 iaţproduc ăaccelereaz care asiatica),

 (Centella olaK Gotu de extract
 ineţcon Acesta lung. termen pe

 semnificative incredibile, rezultate
  pielii ăofer care inovatoare,

 iş ăunic ăformul o pe ăbazeaz
 se tasosăm fermitate si lifting pt 

 

 
   

 

 

Lotiunea

 Continut
Item  127 No. 

 net:30ml
 ! imediat observa se plac.Rezultatele dupa rece

 sau calduta apa cu clatiti Apoi dimineata. pana usuce
 se sa lasati si lotiune din picatura o cu bubitele seara
 Atingeti , piele. de semne saăl a ărăf acnee usuca si
 calmeaza Acesta corpului. a iş eiţfe pielea pe acneei

 al local tratamentul pentru dezvoltat special ,ăMoart
 Marea din minerale cu imbogatita concentrata,

 naturala lotiune o este acneei contra 
 

  
Crema

Continut
Item  105 No. 

 50ml net: 
 ras. ădup iţrbaăb

 treăc de si utilizat fi Poate .tuluiâg pielea
 si curata fata pe seara si dimineata aplica

 se utilizare: de iuniţInstruc asemenea. de ochi,
 de crema o ca folosita fi poate iş make-up pt
 baza excelenta o este Acesta .ăMoart Marea

 din minerale ăactiv iş ăsolar ieţprotec de
 produsele vitamine, CE musetel, , castravete

 de extract verde, ceai Vera, Aloe de
 extract cu ăităţmbogî este Acesta mat. aspect
 un ăcreeaz iş naturale piei iaţprotec teşreăntî
 mamare, glandei activitatea balanseaza pielii,

 a superioare straturile nî umiditate ăconserv
 Crema relaxare. si moliciune de senzatie

 o cu pielea ălas  Crema .ăexcesiv ieţtranspira
 cu uleiosa la pana mixta la de piele de

 tipurile pentru dezvoltata special oara,şultra-u
 textura o cu rapid absoarbe se care faciala

 crema o este ulei fara hidratanta 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Aceasta

 gras. tenul pentru
 recomandat special nî piele de tipurile toate

 pe utilizarea pentru potrivita Este are.țnfrumuseî
 de ialețesen ingredientelor a ăeficient

 mai iațabsorb la contribuie Masca relaxat.
 iș neted mat, aspect un cu echilibrata iș intinerita

 pielea ălas iș pielii textura iățtămbunî a pentru
 roseata, calmeaza si purifica, Ea make-up.

 de rezidurile iș excesiv uleiul absoarbe iș porii
 ăcontract usca, o a ărăf pielea ățăcur Masca

 .ăMoart Marea la de active minerale si Vera
 Aloe cu itățmbogî ,ăMoart Marea la de molăn pe

 bazata cuta,ăpl si cremoasa textura o cu pielea
 ăechilibreaz iș ăpurific namol din masca 

 

    
 

 

 
 
 
 
 

Masca namol  cu purificatoare 

Masca  colagen cu faciala 

Masca
minerale 

 cu exfolianta 

Masca

 iacnee                 
  tratarea si sensibil tenul  
 enp rut namol cu 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    

 

 

Item No.  112                Item No.  1
Continut :  net:100ml Continut     150ml net 

13

Item No.  115             Item No.  1
Continut  100ml net: Continut  150ml net: 

14

 
 
 
 

 
 
 

exfolianta/Masca peel-off  

 
 
 
  
 
  
 

Masca  anti-rid magnet cu magica 

109

 

 

 

 

 

Aceasta

Continut
Item  134 No. 

 220ml net: 
 .zilnic supliment un ca piele de tipurile toate pt potrivita Este

 pielii. a calmare si curatenie echilibru, intinerire, Rezultatul: suplimentare. ingredientelor
 tuturor a eficienta  iaţabsorb la contribuie Masca relaxat. iş calm mat, aspect un cu pielea
 ălas iş textura iş pielii nuanta imbunatateste catifeleaza, ),? exista (daca acneea linisteste

 roseata, calmeaza make-up, de reziduuri iș ulei de surplusul absoarbe porii, micsoreaza
 usca, o a ărăf pielea, curata Masca Noptii. Luminita de si ojobaJ de ulei relaxare,

 pentru Vera Aloe cu combinate ăMoart Marea din active minerale cu ităţmbogî namol
 de baza pe ăcutăpl ătextur o cu pielea echilibreaza si purifica ,ăţăcur ămasc 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

In

 Continut
Item  117 No. 

 net:100ml
 .ăMoart Marea la de minerale si Vera Aloe migdale,
 de ulei sline,ăm de ulei ojoba,J struguri, de seminte

 Papaya, musetel, aromatice: uleiuri colagen, E, si C B5,
 A, vitaminele antioxidante cu itaăţmbogî este Aceasta
 .ăcatifelat ătextur o cu supla si moale lasand-o pielea,

 ntindeî ferm si eficient mod nî care active ingrediente
 de concentratie o are faciala masca din rireăntî

 de Colagenul lasata. pielea pentru ăimediat ameliorare
 o oferii a iș efecte acestor mpotrivaî lupta a pentru

 dezvoltata fost a inovatoare fermitate de Masca ridata.
 iş lasata arate ăs pielea provoca naturala, nireaâtrămbî

  iş soare la expunerea hormonale, schimbarile
 faciale, musculaturii Slabirea pielii. aţrezisten

 iş flexibilitate pentru responsabile materialele sunt
 care elastina, si colagen de reducerii a urmare ca pielii,

 straturile din elastice fibrele la riămodific apar timp, 
 

 

 

  

  Masca

 ngrijire.î de produse alte pentru pielii a ieţabsorb
 de capacitatea teşeăţtămbunî iş celule

 de restaurarea stimuleaza pielea, ăcatifeleaz
 iş teşneteze murdare, reziduuri ăelimin

 pigmentate, petele ăTrateaz pielii. inmuierea
 iş pielii ale moarte celulelor eliminarea
 ,ătemeinic areăţcur imediate: si vizibile

 efecte trei cu fetei pielea ăfurnizeaz care  plante
 de ăbaz pe caise de ulei cu nveliteî micro-boabe

 pe ăbazeaz se minerale cu exfolianta 

 

 

 

 
Masca

 Continut
Iem  116 No. 

 net:100ml
 piele. de tipurile toate pentru Potrivita

 vitalitate. si sanatoasa stralucire
 o ofera care pielii tesutului Intarirea

 si solidificare si oboseala de iileţindica
 ărteazăndepî iş pielea ăteazămprospî

 care Stimulare, ;stralucitor
 matasos, aspect un pielii ăofer iş

 pielii ale moarte celulele iş microscopice
 riaămurd ăelimin care Peeling, : rapide

 optime rezultate  pentru ieţcombina
 o 1, nî 3 iuneţac cu unica faciala masca

 o este fermitate si frumusete de 

 

 
 

 

  
 

 
Masca

Continut
Item  138 No. 

 50ml net: 
 hrănita. şi relaxata echilibrata, pielea lasand

 apa, fara magic mod intr-un folosire dupa pielea curatand magnet, un ca fierul absoarbe
 care magica", "piatra  de bucată o conţine magica masca plus, În E. si B5 Pro-Vitamin si
 alba catina de ulei Shea, de unt musetel, de ulei Argan, de ulei Avocado, de ulei struguri,

 de seminţe din ulei piele, in sangelui circulatia stimuleaza care Moarta, Marea la de fier
 cu imbogatit namol  pe bazează se magica Masca mat. aspect un furnizându-i textura,

 şi pielii tonul imbunatateste si roseata calmeaza pielea, purifică asemenea, De grăsime.
 de excesul bine curata si porii minimizeaza pielii, celulele reînnoieşte Ea echilibrata. şi

 curată piele o oferi vă a pentru dezvoltata intensiva, faciala masca o este magica 

  
 

 

 

   

 

Masti  Faciale 

 



Sapun

 
Continut
Item  122 No. 

 net:250ml 

 pielii. regenerarea la
 ajuta iş ţăeaşro reduce umiditate,

 pentru alba catina de ulei cu
 imbogatita si E vitamina ,ăMoart

 Marea din minerale masline,
 de ulei musetel, de extract
 Propolis, fi ar cum naturale,

 ingrediente pe bazate aciditate,
 5.5 PH cu (soapless) lacrimi fara
 este lui spumarea delicat, sapun

 un Este relaxata. iş ătăproasp
 lasand-o pielii, textura catifeleaza

 si netezeste make-up, si mizerie
 de resturile , pielii ale moarte

 celulele usor indeparteaza
 Alba Catina de ulei cu fata,

 pt lacrimi fara curatator 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

  
 

punăS

 
Continut
Item  121 No. 

 net:250ml 

 intinerire. de sentiment un ofera
 iş pielea, pielea,echilibreaza curata

 si moarte celulele orşu  indeparteaza
 punulăS ie.ţmedica iş pistrui cicatrici,
 hormonale, rileăschimb melanina, de

 surplusul de cauzate pielii a reăpigment
 de general iluminat un la extern

 rezulta ingrediente, de ieţcombina
 O anti-imbatranire. de procesul nî

 important mai cel iş dovedit antioxidant
 de ăcomponent o C, vitamina include
 Acesta hormonale. riămodific iş stres
 mediului, efectelor cauza din piele de
 pete ăprovoac care enzimelor efectele

 rzieântî care active ingrediente de
 bogat complex un pe bazat unic, sapun
 un este inalbire de efect cu facial 

   

O

 
Continut
Item   No.119 

 net:250ml 

 make-up-ului. rtareaăndepî
 iş faciale pielii a completa iş ăprofund
 areăţcur pentru special in recomandat

 este demachiant laptelui Folosirea
 .ăMoart Marea din minerale activ si A

 vitamina Vera, Aloe naturale, aromatice
 uleiuri cu ităţmbogî iş pielea relaxeze se

 care naturale ingrediente pe ăbazeaz
 se Ea natural. pH-ului echilibrul
 pastreaza si pielea curata care

 nd,âbl iş ăcatifelat ătextur o cu curatare
 de lotiune O facial: curatator dezvoltat

 a HB minte, nî iuneţno ăaceast Cu
 ngrijite.î bine iş toaseănăs fetei pielea
 pentru cheia este ăprofund areăţcur 

 

           Servetele  demachiante 

Sapun  catina  cufacial lichid de Tonic   cu curatare
Aloe Vera, Chamomile
& Vitamin A

Sapun

 E Vitamina
 cu anti-lacrimi

 exfoliant lichid 
Sapun

 albire de        
     efect cu lichid Lapte  demachiant 

Sapunuri
acialeF  

 

O

 .machiajului
 a stergere de lichid eficient foarte ntr-unî

 unesc se ițrăp ădou celeamesteca,  se ndâC pielea.
  calmaa işaareăţcur   completa a pentru musetel

 si hamamelis fi ar cum
ingrediente

 linistitoare si hidratante
  iş ăMoart Marea din esentiale minerale

 cu imbogatita apa pe ăbazeaz se jos de Faza
 ruj. inclusiv machiaj de tipurile  toateorşu terges  iş
 utilizare ădup imediat evapora se iş ădizolv se care
 delicat silicon iş B5 + E vitamine ineţcon ăsuperioar

 faza apa. la rezistent machiaj inclusiv machiaj
 de tipurile toate ăelimin care dual-faza de ăformul 

 

Item No.  1222

Demachiant  pentru 
cu  active componente doua 

 Buze si Ochi

 

  
   
 

Spuma  demachianta 

 
   
  
 
 

  
 

Sapun
 lacrimi anti namol,

 cu  exfoliantlichid 

1211
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Continut
Item  131 No. 

 net:225ml 

 .ăMoart Marea la de active minerale si E +
 A vitaminele ,ălavand z,ăov Calendula, rodie, musetel, verde,

 ceai Vera, Aloe castraveti, fi ar cum extracte, cu itățmbogî
 este Produsul elastica. iș moale proaspata, curata, fata

 ndâsăl tit,ăcl de orșu este iș pielea usuca nu ărezultat Spuma
 .ăspum nî lichid sapun din ătransform se care tehnologic

 brevet unui ădatorit inovatoare, ătextur o are areățcur
 de ăspum ăAceast pielea. penetreze sa cosmetice produsele

 din active ingredientelor permite nu iș porii blocheaza pielii,
 ntineririî calitatea deteriora poate strat Acest piele. pe strange

 se sudoare iș rieămurd de irețsub strat un zilei, timpul 

Curata
Nu

ităţmbogÎ

Potrivit
ăLas

Testat

Nu
 
Inchiderea

 
Continut  30buc net: 

 timp. de
 ăperioad ălung o pentru servetelelor umiditatii conservarea pentru ambalajelor 

 utilizare. ădup  aţfa speli ăs nevoie este 
 sensibila.

 pielea pentru potrivit hipoalergenice, dermatologi, iş oftalmologi de dermatologic 
 timp. de ăperioad ălung o pentru delicat parfum un cu iş ătăproasp ,ăcurat pielea 

 5.5. PH piele, de tipurile toate pentru 
 E.

 vitamina iş B5 provitamina musetel, vera, aloe Moarta, Marea la de minerale cu 
 soft. extra este si alcool contine 

 apa). la rezistent rimel (inclusiv rimel si make-up de resturile bine iş eficient Usor, 

 

 

 

 

 

Tonic

 Continut
Item  118 No. 

 net:250ml
 bine. mai

 lucreze sa hidratare de produselor
 permite urmare ca si moarte celulele

 natural,indeparteaza pH-ului
 echilibru  mentine țăfa pentru Tonic

 Acest limpede. si curat aspect un
 cu pielea lasa si faciala areățcur de
 procesul finaliza a pentru dezvoltat

 special fost a ,ăMoart Marea la de
 active minerale si A vitamina Vera,
 Aloe , musetel de natural amestec

 un include care ,ăionarțrevolu
 Formula intinerire. ofera ii si pielea
 ățăcur care alcool, ărăf faciala ăap

 o este A Vitamina & elțeșVera,Mu
 Aloe cu țăfa pentru 

 

 

Sapun

 Continut
Item  120 No. 

 net:250ml
 ă.delicat iş ăsensibil pielea

 pentru recomandat foarte este Acesta
 .ăMoart Marea la de active minerale

 si E vitamina musetel, hidratanta,
  crema cu ităţmbogî este Peeling
 fata Soapless externa. sa textura
 afecta a ărăf lucitoare,ăstr iş clara

 pielea lasa iş pielii textura ărafineaz
 iş teşNeteze metabolismul. ăaccelereaz

 iş negre puncte de prevenirea
 la ăajut make-up, de reziduuri

 iş rieămurd pielii, ale moarte celulele
 ărteazăndepî punulăS sai.  poriilor
 a profunda mai areăţcur o ăofer iş

 piele nî umiditate infuzeaza care lacrimi
 fara spumare cu ndâbl punăs un este

 E vitamina si portocala de ulei glicerina
 cu Soapless exfoliant lichid 

  

 

 

 

 

 
  

Aprofundarea

Continut
Item  1209 No. 

 250ml net: 
 tonifiata. inegal iş ăaspr ,ţăvia

 de lipsita ăapar ăs pielea determina
 care celulele moarta, pielea elimina
 peeling de Boabele musetel. si Vera

 Aloe ceai, de arbore de ulei verde, ceai
 de extract cu ităţmbogî asemenea, de

 este, Acesta. Moarta Marea la de namol
 cu ităţmbogî este demachiant acestui

 al inovatoare Formula .ăzilnic areaăţcur
 pentru special facut Moarta, Marea la

 de namol cu lacrimi, fara bland exfoliant
 sapun un este Acesta porii. blocheaza

 iş cosmetice produsele nî active
 ingredientele blocheaza iona,ţfunc

 a de pielii capacitatea biăsl pot
 iiţradia iş sudoarea , zilnic ăacumulat

 murdarie de ireţsub Stratul sanatos.
 ten un straăp a de mod bun mai cel este

 fetei pielii a areăţcur de 

 



inileâM

 .ăcas fiecare nî necesitate o este produs Acest
 bucatarie. in si poseta in pat, langa pe crema aceasta

 de tub unui strareaăp mărecomand ăV maini. pe de
 pielea proteja a pentru UV filtre include asemenea, De

 noptii. luminita de ulei si unghiilor) ciupercii mpotrivaî
 sa eficacitatea pentru renumit este copac(care

 de ceai de Extract  musetel, Vera, Aloe sline,ăm
 de ulei cu itaăţmbogî este Aceasta . cioplite sau rupte
 unghiile teşreăntî iş inileâm ăcatifeleaz iş teşneteze Ea
 pielii. vitalitatea consolideaza care ăMoart Marea la de

 minerale  iş E iş A vitaminele includ Componentele
 UV. razele la expunerea iş areăţcur de materialelor

 ale nocive efectele neutralizeaza care protector,
 strat un ndâform manusa o ăformeaz iş pielii

 al superior stratul ăstreazăp Acesta unghii. si maini
 pentru ieţprotec ăofer non-gras, ,ăbogat ătextur o

 cu profesional tratament un reprezinta crema Aceasta
 vizita. de carte o ca sunt ngrijiteî bine  

 

 
 

 

 
 

Crema
mbogatitai

 maini entrup parfumata 
extract cu 

rhidee,
 Lavanda

 sau randafirT 
 de

O

Continut
Item  2224 No. 

 100ml neto: 
 

 Primrose.
 Evening si musetel sline,ăm de ulei Vera, Aloe de ulei

 Avocado, de ulei cu imbogatita este Crema maini. pe de
 pielea proteja a pentru UV flters asemenea,e . D  minerale
 ăMoart Marea iş E & A vitamine include Aceasta Primrose.

 Evening de ulei si ceai de arbore de extract musetel,
 Vera, Aloe sline,ăm de ulei cu imbogatita esterema C .

 ecioplit sau rupte unghiile teşreăntîiş   inileâm ăcatifeleaz iş
 teşneteze crema plus, nÎ i.ţdetergen  soare işexpunerea la 

 fi ar cum mediului ale nocive efectele neutralizeaza
 care protector, strat un cu ăacoper care-l de pielii,

 al superior stratul si netezeste crema plus, nÎ i.ţdetergen
 iş soare la expunerea fi ar cum mediului, ale nocive

 efectele neutralizeaza care protector, strat un cu ăacoper
 care-l prin pielii, al superior stratul prin direct ăioneazţac
 Acesta fngernails. prin direct uăs farmecul Functioneaza
 ngiiu si mainile pentru ales mai non-gras, ,ăbogat ătextur

 o cu profesionala crema o si maini pentru special nî cuteăf
 anon-gras , ,ăbogat ătextur o cu profesionala crema O

 

Crema
 unghii si maini entrup             

    vitamine multi  cutratament Crema aIntensiv
 cu imbogatita

 unghii si maini enp rut  
Avocado Oil & Aloe Vera

Item No.  205   
Continut  180ml neto: 

Item No.  206   
Continut  250ml neto: 

Item No.  204
Continut  100ml neto: 

 

Item No.  
Continut  net:100ml 

2225 Item No.  
Continut  100ml net: 

2223 Item No.  
Continut  100ml net: 

2222 Item No.  
Continut  180ml net: 

2024

 

 
 

 
 
 

 

Item No.  294  

 

Intaritor
 unghii pentru

 mineral 

P
Creme

icioare P  
 siaini M  

 entru

   Item No.   2041 / 
Continut  100ml/180ml net: 

2051

Cema
 argan de leiu cu unghii, si

 maini pentru tratament 

1413

 

 

Un

 mainilor. pielea proteja a pentru UV filtre asemenea, de iş pielii
 vitalitatea consolida a pentru ăMoart Marea la de ăratăs ăap din minerale iş

 E A, vitamine include Aceasta Noptii. Luminita de ulei  iş unghiilor) ciupercilor
 mpotrivaî sa eficacitatea pentru bine-cunoscut ingredient (un ceai de arbore

 de extract musetel, Vera, Aloe sline,ăm de ulei cu imbogatita este vitamine
 multi Crema . cioplite sau rupte unghiile teşreăntî iş inileâm ăcatifeleaz iş

 teşneteze crema plus, nÎ are.ăţcur de materiale iş soare la expunerea fi ar cum
 mediului, ale nocive efectele neutralizeaza protector, strat un cu ăacoper care-l

 pe pielii, al superior stratul prin direct ăioneazţFunc unghii. si maini pentru
 special cutăf non-grasa, ,ăbogat ătextur o cu ăcrem profesional, tratament 

  

 
 

O

 
Continut  l17m:net 

 unghiilor.
 decolorarea semnificativ reduce iş existente,

 unghiile teşreăntî iş teşReconstruie
 multe. mai iş E vitamina Zinc, magneziu,

 calciu, :fi ar cum ,ăMoart Marea din
 minerale cu imbogatit este unghii de mineral

 Intaritorul ntotdeauna.î dorit iţle-a cum asa
 puternice iş frumoase unghiilor a ănatural

 tereașcre permite iş artificiale unghiilor
 folosirea la renuntati sa ajuta va practic,
 care, ingrediente de ăunic ieţcombina 

 

  



Crema

 
Continut
Item  201 No. 

 net:100ml 

 timp. de lungi perioade
 pentru picioare in sta oricine pentru recomandata

 foarte este iş active foarte persoane , sportivi
 pentru  necesar produs un este Deodorant crema

 piciorul  corindăR mirosurile. ăneutralizeaz iş
 piciorului umflarea reduce care ,ăunic ieţcombina

 o creaza ingrediente aceste Toate .ăMoart
 Marea din minerale si alimentatie pentru Shea de

 unt cu ămpreunî sudoarea, reduce iş mirosurilor
 neutralizarea la ăajut care Hamamelis iş

 Arnica asemenea, de ine,ţcon Aceasta picioarele.
 relaxeaza iş  ntineresteî care si "atlet de picior"

 fenomenului mpotrivaî sa eficacitatea pentru
 renumit este care ceai, de arbore de ulei iş Biloba

 Ginko de extract cu itaăţmbogî este Aceasta
 zi. cu zi de ileăţactivit de cauzata oboseala

 anuland odihna de senzatie o picioarelor confera
 care cire,ăr de efect un cu relaxanta si hranitoare

 crema o este picioare pentru deodorant 

Crema
  picioare

 pt deodorant 

Untul

 
Continut
Item  299 No. 

 net:100gr 

 folosire. de zile cateva dupa
 garantate sunt uimitoare Rezultate zaharat. diabet cu picioare pentru recomandat

 mai cel iș picioare, sau maini la de ciuperci mpotrivaî eficient foarte este picioare
 pt Untul ceai. de arbore de ulei si Moarta Marea din minerale cocos, de unt cacao,
 de unt shea, de unt ,ălavand de ulei sline,ăm de ulei de ăbaz pe natural, %100 unt
 un aducem ăV piele. de problemelor tratarea pentru naturii al ajutor prim de numele

 sub cunoscuta planta o este Calendula umflate. si obosite picioarele ăteazămprospî iș
 ăcatifeleaz cute,ănepl mirosurile neutralizeaza sange, de fluxul imbunatateste Acesta

 picioarelor. a ăcrapat si ăuscat pielea pentru ăoptim iațsolu este picioare pt 

 
 
 
 

      Unt
  crapate lepicioare                  

        entrup tratament ,galbenele cu 

 

 

  

 

Crema  picioare enp rut aexfoliant 

Crema

 timp de lungi perioade pentru picioare in sta oricine
 pentru recomandata foarte este iş active foarte persoane , sportivi

 pentru calcaie, si talpi la crapaturi de suferind celor  necesar produs
 un este Crema piciorul  corindăR uscata. pielea inlaturand mirosurile

 ăneutralizeaz iş piciorului umflarea reduce care ,ăunic ieţcombina
 o creaza ingrediente aceste Toate .ăMoart Marea din minerale si

 alimentatie pentru Shea de unt ineţcon Aceasta picioarele. relaxeaza
 iş  ntineresteî care si atlet" de "picior fenomenului mpotrivaî

 sa eficacitatea pentru renumit este care ceai, de arbore de ulei
 iş Vera Aloe cu , E si A vitaminele cu itaăţmbogî este Aceasta zi.

 cu zi de ileăţactivit de cauzata oboseala anuland odihna de senzatie
 o picioarelor confera care protectie, de efect un cu relaxanta
 si hranitoare crema o este picioare, pt Crapaturi Anti 

 

 

Crema

 timp
 de lungi perioade pentru picioare
 in sta oricine pentru recomandata

 foarte este iş active foarte persoane
 , sportivi pentru calcaie, si talpi la

 crapaturi de suferind celor  necesar
 produs un este Crema piciorul

  corindăR uscata. pielea inlaturand
 mirosurile ăneutralizeaz iş piciorului

 umflarea reduce care ,ăunic
 ieţcombina o creaza ingrediente
 aceste Toate .ăMoart Marea din

 minerale si alimentatie pentru Shea
 de unt Vera, Aloe Avocado, ineţcon

 Aceasta picioarele. relaxeaza
 iş  ntineresteî care si atlet"

 de "picior fenomenului mpotrivaî sa
 eficacitatea pentru renumit este care
 ceai, de arbore de ulei iş Vera Aloe
 cu , E si A vitaminele cu itaăţmbogî
 este Aceasta zi. cu zi de ileăţactivit

 de cauzata oboseala anuland odihna
 de senzatie o picioarelor confera

 care protectie, de efect un cu
 relaxanta si hranitoare crema o este

 picioare, pt Crapaturi Anti 

 
 

Crema

 Anti-Crapaturi actiune
 -cu picioare enp rut

 vitamine, multi cu   Crema
 Vera Aloe si Avocado cu Anti-Crapaturi        

  actiune cu picioare pt vitamine, multi cu 

Item No.  202
Continut  180ml net: 

 
 

Item No.  
Continut  100ml net 

2019 Item No.  
Continut  180ml net 

2025Item No.  203   
Continut  250ml net 

Item No.  200
Continut  100ml net: 

 

Crema
  argan de ulei cu ,picioare

 pentru anti-crapaturi 

Item No.   2010 / 2023

 
 

 

 
 
 

Crema
 unghii si /mainipicioare

 enp rut namol cu intensiva 

Item No.  2022 Item No.  2052 1615

 

 

O

 
Continut  200ml net: 

 .ăcas fiecare nî
 necesar produs Un catifelata. si moale supla,
 piele ntr-oî reflectate fi vor iş rapid remarcate

 fi vor rezultatele ,ăregulat utilizarea o Cu
 fisuri. iş ţăeaşro rugozitate, ciune,ăusc iritare,
 de scuti a de capacitatea avea a dovedite fost

 au holistice sale Beneficiile sanatoasa. piele
 o ineţmen a pentru ialeţesen sunt care fier, iş
 sodiu potasiu, calciu, magneziu, cu imbogatit

 este negru Namolul E. si B5 vitamina
 - pro iş cocos de ănuc de ulei galbenele,

 ,ăicţnălev de ulei de extract ceai, de arbore de
 ulei ,ătinăC de ulei Argan, de ulei shea, de unt

 sline,ăm de ulei vera, aloe de extract precum
 medicinale, uleiuri iş plante din extrase

 esentiale, minerale 26 plus ăMoart Marea la
 de namol cu  unghii, si maini pt itaăţmbogîsau
 picioare, pt crema ăbogat foarte iş puternica Crema

 
Continut
Item  287 No. 

 net:200ml 

 inilor.âm iş picioarelor
 pielii ntinerireaî pentru iş coate iş genunchi

 pe ăaspr pielea pentru excelenta Este relaxare. de
 sentiment un ăcreeaz iş pielii textura teşeăţtămbunî
 ingrediente de bogata ieţcombina O .ăMoart Marea

 din minerale iş E A vitamina caise, de eţsemin
 si tareămprospî pentru menta de ulei si catina

 de ulei tire,şlini iş nmuiereî pentru slineăm de ulei
 iş Shea de unt Vera, Aloe de extract dezinfectare,

 pentru ceai de arbore de ulei iş ălavand
 cu itaăţmbogî este Aceasta pielii. hranirea ăurm

 din cele nî iş ătemeinic areăţcur iş lareaăsp pielii,
 ale moarte celulelor rtareaăndepî iş nmuiereî trio:

 ultimativ tratament un ăofer Crema ini.âm iş picioare
 pielii, a regenerare si rasfat pentru 1 nî 3 ăperfect

 iaţsolu este picioare pentru exfolianta 

 

  
 

 

 

 

 

  



Crema

 
Continut  /180ml/100ml250ml:net 

 senzual. parfum un cu
 catifelata supla, piele o garanteaza va zi cu zi de ăbaz o pe ăregulat utilizarea

 O dieta. de timp nî iş sarcinii timpul nî ales mai ta, pielea pentru ialaţesen
 umiditate de ăsurs mare o rodie cu rireăntî de crema face bogate ingrediente

 de special amestec Un .ăMoart Marea din active minerale iş miere sline,ăm
 de ulei verde, ceai ulei, Argan maciesi, ulei  i,şgra acizi 6-9 3, Omega B5,

 si K E, C, vitaminele rodie, de ulei pur concentrat foarte un cu ităţmbogî este
 Acesta .ăoptim hidratare o ofera ii si pielii textura imbunatateste vergeturile,

 si celulita preveni a pentru pielii, intinderea la ăajut iş pielii fermitatea
 mentine care inovatoare, formula o ineţde rodie cu rireăntî de 

Crema

 
Continut
Continut  tub la net:180ml 

 cutie la net:250ml 

 uimitoare. parfum un
 iş regenerare de minunata senzatie o cu moale ,ăneted piele o la duce va ăcontinu

 Utilizare sarcina. sau dieta greutate de riămodific extreme de cauzate vergeturilor
 prevenirea ăasist Aceasta .ăuscat piele iş pete soare, de cauzate daunelor inpotriva

 perfect tratamentul este Obliphicha cu crema Aceasta elasticitate. iş umiditate
 de acoperire o pielii ăofer componente de bogata iş ăunic ieţcombina ăAceast

 .ăMoart Marea la de minerale ăactiv iş Vera Aloe de extract lavanda, E, vitamina cu
 itaăţmbogî este Acesta pielii. asupra intensa sa aţinfluen sub cunoscut ionarţrevolu

 iş unic produs un este cutie) /alba (catina Obliphicha anti-imbatranire 

Crema  Rodie cu 

Crema  anti-imbatranire alba catina cu 

Aloe

 
Continut /180ml/100ml250ml  :net 

 ! casa fiecare nî necesar "must-have"
 un Este scutece). in mancarimi si (roseata copii la cutanate iiţerup preveni

 a pentru iş  corp pe de si fata pe de ruluiăp rtareaăndepî dupa tratament un
 ca recomandat foarte este asemenea De psoriazis. de suferinzi pentru si

 recomandat  Este .ţăeaşro iş solare arsuri zgarieturi, insecte, de muscaturi
 arsuri, mancarimi, pentru alinare de tratamentul in perfect este Vera

 Aloe de Gelul , cireăr de si hidratare de efectului  ăDatorit .ăMoart Marea
 din minerale iş E vitamina cu ităţmbogî este Acesta Vera. Aloe planta

 din extras dezinfectare iş areăţcur de natural produs un este Gel Vera 

Gel Aloe  Vera 

Creme
                orp      C 

 entruP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema  Rich Extra Avocado cu Crema  miere si masline de ulei cu 

Item No. 212                  Item No. 219

Item No. 216                  Item No. 218, Item No. 2221Item No.  214                Item No.  217, Item No.  1217 Item No.  211                 Item No.  220, Item No.  1219Item No. 2111            Item No. 296, Item No. 1218

  

 

Crema  Vera Aloe cu 

Item No. 213               Item No. 221

Crema

 
Continut

 Continut  tub. la 0ml8net:1
 cutie la net:250ml 

 .ăsezonier sau cronic
 uscata de extrem piele de ăsufer oricine pentru iş soare la ăprelungit

 expunerea ădup revitalizant tratament ca recomandata  este iş dieta
 de timp nî sau sarcinii timpul nî utilizarea pentru potrivita este Shea

 de unt cu aromatic.Crema corporal masaj un pentru perfecta este
 unice, sale texturii ădatorit iş ei, ireaăcşfle iş uscarea previne iş pielii
 elasticitatea imbunatateste Aceasta . ăMoart Marea la de minerale si
 Vera Aloe 6, 3 Omega işgra acizi E, si C antioxidante vitamine Shea,
 de unt de mare concentratie o pe bazata Este . ăneted pielea ălas iş

 fermitate da te,şneăhr te,şumeze Crema corpului. pielea la ilorţadul
 nevoile pentru perfect tratamentul este Shea de unt cu 

Crema  shea de unt cu 

Item No. 215                  Item No. 286

1817

 
 

 

Crema

 
Continut
Continut  tub la net:180 

 cutie la net:250ml 

 liber. aer nî iăţactivit
 si soare la expune se oricine iş sportivi copii, treăc de utilizarea pentru potrivita

 este Vera Aloe cu poli-valenta Crema asemenea, De femei. pentru iş iţrbaăb pentru
 potrivita fiind laser, sau ceara ras, precum ruluiăp a rtareăndepî de proces un dupa
 pielii tratarea pentru ăperfect iaţsolu este plus, nÎ .ăodihnit iş coritaăr pielea lasand

 regenerare, iş vitalitate de sentiment un ăacord iş soare, la ăexcesiv expunerea
 dupa pielea teşneăhr iş linisteste pielea, ărelaxeaz iş nmoaieî ea merite: multe
 are Vera Aloe de Componenta .ădurat ălung de umiditate si elasticitate ăacord

 iş pielea ăhidrateaz care ,ăMoart Marea din active minerale si Avocado de ulei E,
 A, vitamine cu ăităţmbogî ,ăunic ăformul o ineţde Vera Aloe cu poli-valenta 

  

 

 

 

Extra

 
Continut  net:250ml/180ml/100ml 

 greutate. de tigâşc sau drastice slabire de cauzate
 vergeturilor prevenirea la ajuta crema deoarece culturism, de sau dieta de timp nî sarcinii,

 timpul nî utilizarea pentru recomandat foarte asemenea, de este, Acesta fata. si coapse
 cot, palmele, picioarele, fi ar cum ,ăuscat piele cu zonele special nî uscata, foarte pielea

 pentru potrivita mai este Crema relaxant. Vera Aloe de extract cu combinate Avocado
 de natural ulei cu ămpreunî ,ăMoart Marea din active minerale C, A vitaminele cu

 itaăţmbogî este Acaesta .ăcomplet ieţnutri o pieleii ăacord care natural, anti-imbatranire
 efect un cu rapid absoarbe se care crema o este Avocado de crema Rich 

 

 

  

 

 

 

 

 Crema

 
Continut 100ml :250ml/180ml/net 

 fabulos. parfum un iş ăcatifelat ătextur o cu ăelastic moale, piele o la timp scurt
 in duce va cremei, a ăregulat utilizarea O diete. unei timpul nî iş ridurilor mpotrivaî

 locale tratamente iş ăuscat pielea pentru potrivit Produs radiant. iş ferm tanar, aspect
 un iş intensiva, hidratare o pielii furniza a pentru dezvoltata special fost a ingrediente

 de bogata iaţCompozi .ăMoart Marea din minerale iş AE vitamine natural,
 ulei de extracte cu itaăţmbogî este Aceasta miere. de oferita nutritia si dedurizarea

 iş slineăm de uleiul de conferita fermitate si netezirea pe bazata unica formula
 o cu ăionalţmultifunc crema o este miere, si slineăm de ulei cu puternica 



Pentru
     

 orpC 
& Spa

Exfoliantul

 
Continut  net:300ml 

 u.ăs aspectul teşeăţtămbunî
 iş pielii al ănatural nireâtrămbî de procesului ncetinireaî

 la ăajut acesta zi, cu zi de ăbaz o pe utilizat este ndâc Atunci
 bronzat. de sesiuni sau tratamente si ruluiăp rtareaăndepî
 de nainteî utilizarea pentru recomandat foarte este corp de
 punăs exfoliatorul asemenea, De corp. de crema absorbi a

 de capacitatea intareste iş ăcatifelat ătextur o cu moale, lasa
 o iş pielii nivelul la oxigen de circulatia imbunatateste pielii,

 ale moarte celulele eficient mod nî exfoliaza  ingrediente
 de bogata iaţCombina .ăMoart Marea din ialeţesen minerale

 de zeciădou peste iş unice plante din extracte cu imbogatit
 Este .şdu de gel si sapun, peeling de ăperfect iaţcombina

 u,ăs numele si sugerat a cum ădup este, corp de  

 
 
 

Sapun
 corp entrup       

  exfoliant lichid 
Ulei  masaj enp rut 

Continut  200ml net: 
Item No.  2005

Item No.  238Item No.  1236 Item No.  239Item No.  236 Item No.  241Item No.  235 Item No.  240Item No.  237

 

 
 

Cea

 ! Paraben contine nu Lotiunea fungice.
 iiţinfec sau iiţirita de cazurile nî iş precum tere,şna ădup ciclului,

 timpul nî special nî ,ăzilnic utilizarea pentru recomandat este
 Produsul iritarea. preveni a pentru pielea calma a pentru Vera Aloe

 iş precum ciunii,ăusc prevenirea iş moliciune ,ăcrescut umiditate
 pentru glicerina de extract iş ăpur miere de extract cu imbogatit

 este sapunul plus, nÎ urinar. tractului infectiilor prevenirea si tratarea
 la ăajut care natural antibiotic numit este Merisorul anti-inflamatorii.

 eţsubstan iş iţantioxidan ca E vitamina tâdec ăeficient mai
 ori 5 de si C vitamina decat eficienti mai ori 2 de sunt care polifenoli,

 de mare cantitate o ineţcon afine de Extractul corpului. tesutul
 la aderarea la bacterii preveni a pentru iş intime zonei protejarea

 la contribuie care ii,şro afine din extrase PACS, numit unic
 ingredient un contine Produsul zilei. parcursul tot pe placut miros

 un cu enieăţcur de iş imeţprospe de ieţsenza o ndâsăl intime, zonei
 pH-ului nivelul echilibra a pentru ajuta poate .54 unic pH Sapunul

 cut.ănepl miros un iş precum arsuri, iş rimiăncâm de senzatie
 provoca pot pH-ului nivelul fluctuatiile iş bacterien Dezechilibru

 .ăcurat ăintim zona straăp se a iş regulat mod nî dus face se a in
 consta femininine igienei inereaţmen nî ăregul ăimportant mai 

 

O

 .ăcas fiecare
 nî necesar produs Un catifelata. si moale supla, piele ntr-oî
 reflectate fi vor iş rapid remarcate fi vor rezultatele ,ăregulat
 utilizarea o Cu fisuri. iş ţăeaşro rugozitate, ciune,ăusc iritare,

 de scuti a de capacitatea avea a dovedite fost au holistice
 sale Beneficiile sanatoasa. piele o ineţmen a pentru ialeţesen
 sunt care fier, iş sodiu potasiu, calciu, magneziu, cu imbogatit

 este negru Namolul E. si B5 vitamina - pro iş cocos de ănuc
 de ulei galbenele, ,ăicţnălev de ulei de extract ceai, de arbore

 de ulei ,ătinăC de ulei Argan, de ulei shea, de unt sline,ăm
 de ulei vera, aloe de extract precum medicinale, uleiuri iş plante

 din extrase esentiale, minerale 26 plus ăMoart Marea la de
 namol cu itaăţmbogî ,corp pt crema ăbogat foarte iş puternica 

 
 

 

 
 

 

Lotiune  4.5 PH intima igiena pentru Crema aIntensiv de   namol cu ,corp 

Item No. 
Continut  220ml net: 

2204

2019

 

 

 
Acest

 
Continut  150ml net: 

 vanilie. si orhidee mosc, lavanda, arome: 4 in gaseste se ulei
 vergeturilor.Acest prevenirea la ajuta a pentru greutate nî tereșcre
 de perioadele nî iș diete unei timpul nî utilizare pentru recomandat

 foarte Este ferma. si supla moale, ,ăumed piele o garanta
 va zilnica Utilizarea calmeaza. o si inmoaie pielea,o Hraneste

 absorbit. repede Este .ăMoart Marea la de active minerale
 iș naturale uleiuri cu itățmbogî este aromatic corp pt ulei 

 



This Anti-Cellulite Cream contains a high concentration of active plant extracts, 
antioxidant Vitamin E, Caffeine – known for its unique cellulite-reducing properties 
and Horse-Chestnut extract – an active cosmetic ingredient which improves skin 
firmness. The cream softens the skin and refines its texture. It is enriched with Dead 
Sea minerals, Avocado oil – which penetrates and revitalizes the deep layers of the 
skin, Chamomile extract and Aloe Vera gel – that moisturize and soothe the skin, 
Cocoa-Butter and Evening Primrose oil – to rejuvenate the skin and emphasize the 
effects of the ingredients in the cream. 
Item No.  2021
 

Roll-on Deo

Item No.  283

aCrema Anti-Celulit   

 
 

 

Untul

 
Continut  net:350gr 

 orhidee. si mosc paciuli, ălavand trandafiri, vanilie, senzuale:
 arome cinci nî disponibil este aromatic corp pt Untul decolteu. zonei tratarea nî eficace
 de deosebit este iș vergeturilor prevenirea la ajuta sale ingredientele deoarece sarcinii,

 timpul nî sau diete unei timpul nî utilizare pentru recomandat mai cel asemenea,
 de este, aromatic corp de Untul uscate. pielii tratarea nî eficient foarte este iș fermitate,

 confera iș teșeățtămbunî ,ăcomplet iețnutri o pielii ăacord care complex iș concentrat
 produs un Este Verde. Ceai si Vera Aloe de extract primula), de (ulei noptii luminita

 alba, catina 6, si 3 Omega shea, de unt cu itățmbogî este Acesta . Moarta Marea la de
 minerale iș precum E, iș C antioxidante vitamine naturale, uleiuri vindecare, de plante
 de ăoptim iațcombina pe accent unui plasarea prin pielii vitalitatea si nnoireaîre pentru
 dezvoltata fost a care eficienta, de extrem iș ăunic ăformul o are aromatic corp pt 

 

 
 

 

Exfoliant  aromatic corp entrup Unt Aromatic corp  pentru  

Ulei  Parfum de 

 

 
 

    Lotiune  senzuala corp entrup 
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Item No.  300 Item No.  254

    

Item No.  285 Item No.  243

Item No.  242 Item No.  253

Item No.  255 Item No. 452

Item No.  251Item No.  244 Item No.  252

Item No.  256Item No.  245

2221

 
   Exfoliantul

 
Continut  50gr4net: 

 .ăsaun
 o sau bronzat de sesiuni de nainteî sau celulita de tratament

 un ca utilizare pentru potrivit mai cel Este odihnita. iş
 neteda ndu-oâsăl pielea, revitalizeaza iş ngeluiâs iaţcircula
 teşeăţtămbunî Exfoliantul pielii. a imbatranire de procesului

 incetinirea  iş pielii nutritia or,şu pielii ale moarte celulelor
 eliminarea : iuniţac 3 pielii acorda Exfoliantul .ăMoart Marea
 din sare de microscopice granule iş bogate aromatice uleiuri
 de ăperfect ieţcombina o Este . ăMoart Marea la de minerale

 iş E vitamina ojoba,J sline,ăm de ulei iş struguri de seminte
 dulci, migdale de ulei Avocado, de ulei Susan, de ulei

 cocos, de ulei cu imbogatit este aromatic corp de 

Continut

Item
Item
Item
Item  210 No. 

 209 No. 
 208 No. 
 207 No. 

 
 net:200ml 

 
 

              
 

   

Lotiune
O

 ntinerire.î de minunata senzatie o si ferma iş ăumed moale,
 piele o cu lasa te ce ingrediente de iaăţbog :Rezultatul liberi. radicalii de pielea proteja

 a pentru E & C vitamine iş ăMoart Marea din minerale struguri, de eţsemin din ulei ovaz,
 Macadamia, de ulei musetel, Vera, Aloe de Extract grau, de germeni de ulei orhidee, de

 Extract Hip, Rose de ulei cu ităţmbogî este Acesta itoare.ţame ăarom o iş catifelata ,ăferm
 ătextur o pielei ăofer vitamine de cocktail cu Lotiune piele. de absorbita imediat este care

 non-grasa, iş ăbogat ătextur o cu ,ăionarţrevolu ăformul o pe bazata unica corp de iuneţlo 
 210 romantici pupici 209/ Silk 208/vanilie flirt 207/Secret dulcevis-  senzuala corp de 

        
          

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 Gel

 Rodie
 cu Alba, Catina cu Miere,

 si Masline de Ulei cu Orhidee,
 cu Lavanda, cu dus de

apunuriS  solide Naturale 

eieOrhid

Item No. 1292

apunS
 masaj pt minerale

 si sare 

Item No. 473 Item No. 472 Item No. 471

Sapun
 minerale
 si sare 

Item No. 470

apunS
 namol

 cu 

Item No. 453

Item No. 292 Item No. 295

andaLav

Item No. 1293Item No. 293

2423

apunS
 masaj pt namol

 cu apunS
 sulf cu

Rodii
Catina  Alba

 

iileţCondi

 
Neutralizeaza

 
Continut  0ml78net: 

 dispencer).
 folosit(cu de aspre,hidratant,usor apei efectul 

 piele. de tipurile toate pentru potrivit Este ei. ntinerireaî
 la contribui va iş nmuiaî va o bine, pielea curata va şdu de creme
 aceastei a ăzilnic Utilizarea dus. la spalati va ce timp nî relaxarea
 creste va Vera Aloe si migdale de ulei ojoba,J de ulei struguri, de

 eţsemin din ulei miere, masline, de ulei precum naturale ingrediente
 de complex un cu ităţmbogî este care pun,ăs gel acestui Folosirea
 .ăhran iş relaxare pielii oferi a pentru miere, si masline de Ulei sau

 Rodie sau Lavanda sau Orhidee sau (Obliphicha) alba catina de ulei
 de mare ieţconcentra o iş ăMoart Marea din minerale cu ităţmbogî

 este Acesta nocive. efecte aceste trata a de iş evita a pentru special
 creat fost a dus de gel Aceast tor.ăunăd foarte proces un este care
 pielii, deshidratarea cauzeaza ăsolar radiatie iş mediu de  

 

  

 Ulei  miere si masline de 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 This is a natural, hypo-allergenic soap that was developed especially for 
the thorough cleansing of skin pores and the removal of dead cells. It 
removes dirt and make-up residues, helps to slow the growth of black 
heads, delicately smoothes out the skin without damaging external 
texture. The daily use of this gentle peeling soap is considered an effective 
anti-aging treatment for the face and the body. The soap is enriched with 
Palm oil, known for its relieving and refreshing qualities and considered 
one of the best oils for skin care when combined with Aloe Vera for relief, 
Olive oil for moisturizing and Lemon based skin lightening. The soap is 
enriched with vitamins A, B, C, and E and Dead Sea Minerals. 
Item No. 227

apunS  Rodie cu Sapun 26  cu eMineral  apunS  miere si masline de ulei cu 

apunS  Alba Catina cu apunS  Minerale Cu Exfoliator 

Acest

 
Continut
Item  224 No. 

 net:125gr 

 copii. si femei barbati, pentru potrivit Este mâncărime. și psoriazis, pielii,
 ciuperca herpes, transpirație, de excesul seboreei, acneei, prevenirea

 la ajuta va săpunului a zilnică Utilizarea netedă. și moale pielea
 lasă și pielii porii bine curăță namol cu sapun Acest muschi. si oase

 pentru benefic fi a cunoscut este care magneziu, și mușețel vera, aloe
 măsline, de ulei cu îmbogățit este asemenea, De vitamine. si Moarta

 Marea din minerale de mare concentrație o are namol cu săpun  

 

Sapun  namol cu 

Acesta

 
Continut
Item  225 No. 

 net:125gr 

 Moartă. Marea la de minerale și Shea de unt măsline, de ulei lavandă,
 de ulei E, vitamina antioxidant esențiali, grași acizi asemenea de

 conține, Acesta piele. pe sanatoase sale calitatile pentru cunoscut este
 care ceai, de arbore de ulei Conține pielea. calmează și curăță săpun

 Acest soare. la expunerea dupa pielea Vera.Inmoaie Aloe de extract
 cu imbogatit este asemenea, De calciu. și magneziu potasiu, vitamine, în
 sa bogăția pentru cunoscut avocado de pur ulei cu îmbogățit este 

Sapun Avocado  cu & Aloe Vera 

 

 
 
 

apunS  Anti-Celulita 

2625

 
 

Acest

 
Continut
Item  226 No. 

 net:125gr 

 sange. de fluxul creste Moartă,
 Marea la de minerale și uleiuri de combinație o piele, pe săpunului

 frecarea Prin moarte. adipoase celulelor eliminarea accelerează care
 lamaie, si morcov de seminte scortisoara, rozmarin, Angelica, Patchouli,

 Acinose, fi ar cum naturale, aromatice uleiuri de amestec un contine
 Sapunul greutate. in pierdere de procesul din rezultă care vergeturilor

 evitarea la ajută și celulitei efectelor minimizarea pentru special
 dezvoltat fost a care profesional tratament un este inovator săpun 

 

Acest

 
Continut
Item  289 No. 

 net:125gr 

 psoriazis. pt sau
 sensibila pielea pt si recomandat prospetime.Este de minunata senzatie

 o cu si flexibil moale, pielea lasa si dure apei efectele neutralizeaza
 Sapunul musetel. si Vera Aloe măsline, de ulei glicerină, cu combinate

 Moartă Marea din minerale și vitamine de ridicată concentrație o pe
 bazează se profunda.Sapunul curatare o corpului si fetei ofera care natural,

 terapeutic sapun calitate, înaltă o este  minerale de 26 cu sapun  

Acest

 
Continut
Item  228 No. 

 net:125gr 

 pigmentate. pete dezvolta a de tendința are piele căror
 a cei pentru și naștere după femeile pentru recomandat este Sapunul soare. la
 expunerea la daune și riduri uscaciune, iritatii, ciuperci, secreții, pentru excelent

 tratament un asemenea, de este, Săpunul scabie. și seboree negi, pielii,
 hemoroizi,ciuperca herpes, psoriazis, alergii, acnee, eczeme, fi: ar cum pielii,

 ale probleme numeroase a prevenirea la ajută săpun Acest Moartă. Marea
 la de minerale și esențiale  uleiuri K, & E C, A, vitaminele antioxidant ceai,

 de arbore de ulei Vera, Aloe cu combinata catina de ulei de concentrație mare
 o pe bazează corp.Se si fata pentru unic și delicat săpun un este Rusia, din

 provenienta cu (Obliphicha) Buckthorn Sea alba catina cu natural sapun 
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 pigmentate. petele atenueaza şi ridurile  previne imunitar, sistemul întăreşte
 pielii, imbatranirii întârzierea la ajută Rodie de seminţe de ulei Moartă. Marea

 din minerale si Vera Aloe de extracte Argan, de ulei ulei), (Obliphicha alba
 catina  macese, din natural hidratant ulei 3,6,9, Omega B5, K E C antioxidante

 vitamine in bogat pur, ulei de seminţe rodie de concentrare mare pe
 bazat bogat, săpunul naturala, aromoterapie pe bazat este rodii de săpun 

 

Acest
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 optima. umiditate o corpului a şi feţei pielii oferă
 şi pete, şi hemoroizi ciuperca, psoriazis, acnee, iritatii, precum piele, de probleme

 diverselor tratarea în eficient foarte este săpun Acest sodiu. şi sulf potasiu,
 fier, magneziu, calciu, precum Moartă Marea  din minerale asemenea, de conţine,

 Acesta ceai. de arbore de ulei eucalipt, lavanda, de ulei E, C B, A, antioxidante
 vitamine miere, măsline, de ulei de mare concentraţie şi medicinale plante

 de bază pe Săpun . adâncime in curăţare o pielii furnizând , dumneavoastră
 nevoile pentru special dezvoltat fost a care exclusiv, natural tratament un confera

 care inovator sapun un este  miere si măsline de ulei din natural sapun 



 
 
 

 Acesta

 ei. textura semnificativ imbunatateste si pielea inmoaie si hidrateaza
 bogate ingrediente de speciala Combinatia gudron. de derivate produse sau steroizi

 ineţcon nu iş E C, vitaminele musetel, Patchouli, de ulei Ginseng, echilibrata, umiditate
 o pentru Vera Aloe de extract pielii, celulelor nnoireaîre pentru Shea de unt i,ţanti-oxidan

 iş vitamine cu ităţmbogî exfolierii, prevenirea si pielii iritatiei inmuierea pentru
 slineăm de ulei ineţcon Avocado, de ulei regenerator, iş titorşlini verde ceai de extract

 mare, de buruieni de extract  ,ăMoart Marea din minerale cu imbogatita este Crema
 .ţăeaşro iş fisuri de ăurmat extrema ciuneăusc cutanate, iiţerup rimi,ăncâm iş iiţirita piele,

 de probleme numeroasele ameliora si pielea calma a de scopul cu plante din extracte
 cu itaăţmbogî calmare, si rapida ieţabsorb de ei calitatile prin unica este crema 
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  Moarta Marea la de TERAPEUTICA 500Sare gr/1.2 kg
Pso skin Relief CreamUnt  muscular Raromatic- elaxant 

 

 
 
 

 

  
 
 

Namol   Moarta Marea la de TERAPEUTIC 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

      Sapun Kabbalah  din ierburi de 

Sapun  Psoriazis ameliorare entrup 

I
Pentru

 Sanataţii
 ngrijirea

Item No. 263 Item No. 264 Item No. 265Item No. 262 Item No. 261 Item No. 269

Item No. 270Item No. 267

Item No. 260 Item No. 290 Item No. 266 2827
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 !!! PACHETULUI DESCHIDEREA
 DUPA NUMAI folosire, de inainte Microunde

 la usor incalzit fi a de 

 psoriazis. de sufera care cei pentru special
 nî recomandat piele, de tipurile toate pentru

 potrivit Este relaxat. iș calm ăndu-vâsăl
 stresul iș articulare durerile musculare,

 durerile amelioreaza Aceasta bariui.
 iș iod fier, crom, litiu, zinc cloruri, potasiu,

 calciu, magneziu, fi ar cum minerale, de
 26 inețcon  ăMoart Marea la de ani.Namolul
 de mii de bine-cunoscut fost a Moarta Marea

 la sităg negru natural namolului ale unice
 ileățPropriet tos.ănăs celular metabolism

 unui inereațmen pentru ialețesen minerale)
 %(31,5 minerale iș ruriăs cu concentrata

 foarte este Moarta Marea urmare,
 Ca marii. nivelul sub metri de 714 la ntâmăp

 pe de loc jos mai cel este Moarta 
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 net:100gr
 ! casa fiecare nî necesitate o este punăs Acest .ăzilnic utilizarea cu garantate sunt

 Rezultatele D. E A vitamine si Bergamota Shea, de unt Vera, Aloe cacao, de unt ulei, slineăm
 extract, Calendula, miere ulei, eucalipt ineţcon punulăS feminina. igiena ca si precum seboree,

 dermatita, arsuri, iş gandaci de muscaturi escare, fisuri, si hemoroizi eczeme, varicoase, vene
 ca iuniţafec unor tratamentul nî folosite sunt plante Aceste ranilor. tratarea nî ajutor prim un

 ca ioneazaţac  iş deteriorate pielii esutuluiţ repararea la ajuta aromatice, plante de ieţCombina
 antiseptice. iş anti-inflamatorii lor ileăţpropriet pentru cunoscute plante, ineţcon punulăS pielea.

 ăprotejeaz iş ăhidrateaz ,ăţăcur natural punăs Acest medicinale. plante cu tratamentelor
 si pielii ieiţcondi  mare ţăimportan o dat au studii Aceste Cabala. si Maimonide lui a

 studii dupa ani de mii de eteţre vechi unei  baza pe produs este Cabala ierburi de punăs 

 

 

 
 

 Psoriazisul

  No.2017 Item  gr 100 net: Continut                                                                pielii.  tesutul
 vindeca iş anti-inflamatorii sunt care Calendula, de ulei si lavanda de ulei ineţcon asemenea,

 De ceai. de arbore de ulei Geranium, bergamota, musetel,  linistitor, Vera Aloe de extract
 Moarta, Marea la de namol sline,ăm de ulei ,ăiritat pielea pt relaxare o ca cunoscut – Benzoin

 ,ăMoart Marea din minerale cu imbogatit este sapun Acest piele. de problemele eficient ătrateaz
 iş rimeaăncâm ăamelioreaz roseata, calmeaza pielii, al uscat stratul ăelimin Se iritata. pielea

 pentru optim este punăs acestui pH-ului Nivelul manual. lucrat si natural unic ,hipoalergenic
   un este punăs Psor calmare. iş hidratare ănecesit  pielea Astfel scalp. iş genunchi

 coate, pe ales mai pielii, aţsuprafa pe ieşro culoare de uscate, de excesiv pete de formarea
 la duce psoriazis obicei, De genetica). (cronica  pielii a cronica ieţcondi o este 
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Item  2016 No. 

 net:50gr 

 ! ăcas fiecare nî necesar Produs excursii. nî utilizarea
 pentru iș sportivi treăc de utilizarea pentru recomandat foarte este unt Acest .ăMoart

 Marea la de minerale si E vitamina Shea, de unt masline, de ulei ceai, de arbore de
 ulei ,ălavand de ulei eucalipt, de cocos,ulei de ănuc de ulei ,ăment cu itățmbogî este

 unt Acest sange. de fluxul imbunatateste articulare, dureri umeri,entorse, solduri,
 spate, de dureri musculare, crampe cap, de dureri la ăAjut fizice. iițexerci iș ăsportiv
 activitatea ădup chiișmu relaxa a de scopul are care unica, formula o pe ăbazeaz 

 Marea

  intinerire. de sentiment minunat un confera iş musculare dureri  previne
 Aceasta hemoroizi. iş unghiilor ciuperca ncarnate,î unghiilor umflate, picioarelor tratarea nî eficienta

 foarte este plus, nÎ reumatice. durerile piele, de problemelor tratarea pentru recomandat mai cel iş natural
 %100 este baie pt sare de produs Acest etc. iod fier, inc,Z magneziu, potasiu, calciu, precum minerale

 de diferite tipuri de 20 peste include iş ăchimic sa iaţcompozi nî unica este ăMoart Marea la de Sarea
 mare. de ruriăs alte tâdec mare mai ori 10 de minerale, si ruriăs in concentrata foarte este ăMoart 

 

 



Aceasta
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 net:250ml 

 r.ăp de tipurile toate pe utilizarea
 pentru potrivita este masca  Aceasta lucitor.ăstr iş flexibil moale,

 devine parul masti, aceastei a ăzilnic folosirea Cu decolorare.
 de protejand parului culoarea ăstreazăp iş chimice tratamente si
 clima de aduse daunelor mpotrivaî ieţprotec ăofer masca ,ăMoart

 Marea din minerale iş solare iiţradia de filtre E, B5 A, vitaminele
 antioxidant de volum bogat un cu ămpreunÎ lucirea.ăstr

 iş flexibilitatea teşrestabile care Aloe-Vera, si arse capetelor
 tratamentul si ruluiăp alimentatia pentru Avocado de ulei

 ineţcon Acesta rului.ăp a ultimativa ngrijireî o ăofer care vera,
 aloe si avocado cu imbogatita este inovatoare masca  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Masca
 eraV loeA si

 vocadoA cu par de Masca
 Keratina si 

 de 
morcovi

extract cu par de Masca  shea de unt cu par de 

Aceasta
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 net:250ml 

 colorare. si styling hair
 prin produse chimice tratamente de iș climatice iilețcondi

 de cauzate daunele de ăprotejeaz lî iș iiățcalit tereașcre
  parului ăofer care ,ăMoart Marea la de minerale
 iș E & B5 vitamine cu imbogatita este asemenea,
 De .ănatural oxidare de procesul contracara a de

 sa capacitatea pentru cunoscuta foarte este care miere,
 iș parului, a ionarețcondi de iș iițrepara de  iățcalit mari

 cu iș umiditate de ăsurs mare o ca cunoscut masline,
 de ulei de ridicata iețconcentra are masca Aceasta

 
Continut
Item  No.302 

 net:250ml 

 parului.
 decolorarea previne iş despicate capetele repara aceasta
 plus, nÎ mediului. ale  toareăunăd iilețcondi de protejeaza

 si răp la excesive chimice tratamente prin produse daunele
 de rulăp ătrateaz par pt masca Aceasta Shea. de unt si

 morcov de ulei B5, E A, vitaminele soarelui, ale radiatii de filtre
 contine par de masca Aceasta unice. sale beneficiile pentru

 cunoscut bine este sale, fructele din produs uleiul iş Rusia
 din originar este Alba ătinăC de Arbustul alba(Obliphicha).

 catina de ulei de mare ieţconcentra o iş ăMoart
 Marea din minerale cu imbogatita este par pt masca 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Masca
 miere si masline

 de ulei cu par de Masca  rodie cu par pt Masca
 alba catina

 cu par de 

Acesta
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 net:250ml 

 . pieptanat
 de uşor şi strălucitor sănătos, moale, păr un la duce
 va zilnică Utilizarea părului. a chimice tratamentelor

 ale excesive daune de protejeaza ars, parului capetele
 inmoaie  par, de foliculii consolidarea scalp, pentru

 crescuta  mai sângelui a circulaţie o oferă uleiuri
 de amestec Acest Moartă. Marea din minerale B5,

 E A, vitamine Jojoba, de ulei măsline, de ulei Maroc,
 din nuci de Argan de ulei cu îmbogăţita este Masca

 deteriorat. şi uscat părului repararea pentru inovatoare
 formula o deţine argan de ulei cu păr pt masca 

  

O
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 net:250ml 

 animale. pe testat fost a nu parabeni, Fără radiant.
 si flexibil moale, devine parul regulată, utilizarea

 Cu solare. radiațiilor daunele de păzește îl care
 pur protector strat un  parului oferă Masca matreata.

 de tendință o cu și colorat sau deteriorat păr pentru
 special, în și, păr de tipurile toate pentru potrivita Este

 culoarea. protejeaza si vitalitate și strălucire putere,
 parului da ii namol cu par pt Masca scalpului. pielii
 a si parului a maximă nutriție pentru Moarta Marea
 la de minerale si E + B5 vitamine naturale, extracte
 Obliphicha, ulei morcov, de ulei Moartă, Marea la de
 natural namol pe bazata terapeutica, par pt masca 

  

Masca
 rganA

 cu par de Masca
 namol

 cu par de 
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  utilizare. prima la de observa se Rezultatele
 decolorare. de parului culoarea preveni a pentru

 rodie de ,extractăMoart Marea la de namol Calendula,
 de extract ojoba,J cocos, de ănuc de rozmarin, de

 extract argan, de ulei Shea, de unt masline, de ulei B5,
 Pro-vitamina inețcon rodii de baza pe masca 

 

Aceasta
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 net:250ml 

 .ăMoart Marea la de minerale si E si B5, A, antioxidante
 vitamine ii,țradia de filtre inețcon Aceasta matreata.

 preveni a iș rulăp hrani a pentru masline de ulei si shea
 de unt cu imbogatita este Masca fragil. si uscat ire,țsub

 ădevin ăs ndu-lâcăf rului,ăp  aspectul deterioreaza iițcondi
 aceste Toate mare. de apa sau clor la supra-expunerea

 iș chimice tratamentele  de provocate daunelor
 climatice, daunelor impotriva protectie  parului oferi

 a pentru dezvoltata fost a Shea de Unt cu masca 
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 deteriorat.
 parului tratarea  pentru recomandata  foarte este iș răp

 de tipurile toate pentru potrivita este Masca solare. radiatiei
 inpotriva iețprotec de subtire acoperire o ruluiăp ăd ea

 t,âat tâdec mult Mai culoarea. iș vitalitatea parului, puterea
 hrana.Restabileste optima mai cea scalpului iș ruluiăp
 ăOfer B5. minerale & A vitaminele plante, din extracte

 ,ăMoart Marea la de namol catina, de ulei eratina,K
 morcov, de ulei cu itaățmbogî este masca 

 

 
 

  

  Pentru  ăruluiP ngijireaI  



 
Parul
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 ml 780 net: 
 

 rul.ăp teșneăhr iș scalpul
 trundeăp palmier, de ulei iș migdale de ulei struguri, de ețsemin
 din ulei morcov, de ulei jojoba, de ulei include care ingrediente,
 de ăunic iațCombina decolorarii. prevenirea pentru iș refacerea
 par de fibrei consolidarea repararea, pentru ăMoart Marea la de

 minerale iș solare iițradia de filtre B5, pro-vitamina E, vitamina
 naturale, aromatice uleiuri cu imbogatit este asemenea,

 De pielii. a ngrijireî de unice sale calitatile pentru cunoscut
 foarte iș Maroc nî originea nuci, de ulei argan de ulei de mari
 concentratii contine sampon Acest toare.ăunăd efecte aceste

 de parul proteja iș trata a pentru creat fost a argan de ulei cu
 sampon Acest culoarea. dispare iș despicate varfuri cu uscat,

 ire,țsub devine parul tare, ăap sau soare la expunerea si styling
 hair nî implicate dispozitive iș chimice elorțsubstan a ăexcesiv

 utilizarea tensiune, hormonale, schimbarilor climatice, iilorțcondi
 ăDatorit .ăconstant ngrijireî cere iș ădumneavoastr aspectului

 ale notabile mai cele caracteristicile dintre una este 
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 780ml net: 

 

 parul. hraneste si capului pielea
 ăpenetreaz ingrediente de ăunic iațCombina r.ăp de
 firului consolidarea iș repararea pentru Moarta Marea
 din minerale cu combinate morcov, de ulei iș slineăm

 de ulei E, vitamina ,ăstatic electricitatea iș par de
 firului despicarea preveni a pentru B5 Pro-Vitamina

 cu itățmbogî este asemenea, De scalpul. calma a
 pentru Vera Aloe si urzica de extracte & rozmarin de
 mari concentratii contine sampon Acest toare.ăunăd

 efecte aceste de parul proteja iș trata a pentru
 creat fost a anti-matreata sampon Acest matreata.

 apare si uscat devine scalpul ire,țsub devine
 parul tare, ăap sau soare la expunerea si styling

 hair nî implicate dispozitive iș chimice elorțsubstan
 a ăexcesiv utilizarea tensiune, hormonale,

 schimbarile climatice, iilorțcondi ăDatorit .ăconstant
 ngrijireî cere iș ădumneavoastr aspectului ale

 notabile mai cele caracteristicile dintre una este 

 

hamponS
stralucitor  si puternicpar  unen p rut  

 miere si masline de ulei cu 

Sampon  rganA cu 

Sampon
 Rozmarin si Urzica    

       cu anti-matreata 

 

Acest
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 capete. la
 ciniădăr la de lucitorăstr tos,ănăs iș puternic moale, răp un

 ăgaranteaz ăzilnic Utilizarea . riiădeterior mpotrivaî iețprotec
 asemenea de ,ăofer amponulȘ matreata. previne si parului
 caderea reduce rului,ăp tereașcre la ăajut iș ngeâs de mici

 vasele nî ngeluiâs iațcircula teșcre care mineral un mangan,
 inețcon ăMoart Marea la de moluluiăn Componenta

 magneziu. iș B5 pro-vitamina E, vitamina jojoba,
 de ulei rozmarin, Vera, Aloe de extract ou, de șlbenuăg

 catina, de ulei Moarta, Marea la de namol contine sampon
 Acest scalp. pe acumulate riaămurd iș simeaăgr elimina
 care eficiente ingrediente cu inovatoare premium ăformul

 o inețde  namol cu scalp, si par pt tratament sampon 

 

Sampon
 scalp si parenp rut   ,namol

 cu terapeutic 

  

 

           Sampon  odieR cu 

 

 
       
 

 

Parul

 
Continut
Item   319 No. 

 0ml78net: 

 rul.ăp
 teșneăhr iș scalpul trundeăp palmier, de ulei  iș migdale de ulei

 struguri, de ețsemin din ulei morcov, de ulei jojoba, de ulei include
 care ingrediente, de ăunic iațCombina decolorarii. prevenirea

 pentru iș refacerea par de fibrei consolidarea repararea,
 pentru ăMoart Marea la de minerale iș soare iițradia de filtre B5,
 pro-vitamina E, vitamina naturale, aromatice uleiuri cu imbogatit

 este asemenea, De pielii. a ngrijireî de unice sale calitatile
 pentru cunoscut de extrem iș Rusia nî originea , (Obliphicha) alba

 catina de mari concentratii contine sampon Acest toare.ăunăd
 efecte aceste de parul proteja iș trata a pentru creat fost

 a catina cu tratament sampon Acest despicate. varfuri cu uscat,
 ire,țsub devine parul tare, ăap sau soare la expunerea si styling

 hair nî implicate dispozitive iș chimice elorțsubstan a ăexcesiv
 utilizarea tensiune, hormonale, schimbarilor climatice, iilorțcondi

 ăDatorit .ăconstant ngrijireî cere iș ădumneavoastr aspectului
 ale notabile mai cele caracteristicile dintre una este 

 

Sampon  Alba atinaC cu 

Item No. 320  

Balsam  cu par entrp 
Argan Oil  Maroc din 

Balsam

 
 alba Catina 

       cu par entrp 
& Aloe Vera

Item No. 333 Item No. 322 3231
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 ml 780 net: 

 zi. cu zi de folosinta de
 ăbaz o pe familie ntreagaî pentru recomandat este iş , cada sa

 tinde parul care la persoanele pentru special nî r,ăp de tipurile
 toate pentru recomandat este Rodii de Extras cu Samponul

 minunat. parfum un si flexibilitate ,ătoasănăs lucireăstr o este
 Rezultatul natural. protector strat un cu parul ăacoper iş reface

 te,şneăhr capului, pielea penetreaza struguri, de eţsemin din
 ulei iş ojobaJ de ulei ,ăMoart Marea din minerale de 20 peste
 de complex un ,ăsolar ieţprotec de produsele B, pro-vitamina

 si E vitamina rului,ăp a vitalitate de restaurare pentru
 proteine cu ămpreunî rodii, de extract de bogata iaţCombina

 nocive. efecte aceste de parul proteja a iş trata a pentru
 creat fost a Rodii de extras cu sampon Acest decolorare.

 de sufera iş despicate capete cu uscat, subtire, devine
 parul grea, sau ăratăs ăap la expunerea iş styling hair nî

 implicate dispozitive chimice, produselor a ăexcesiv utilizarea
 tensiune, hormonale, schimbarilor climatice, iilorţcondi
 ăDatorit .ăconstant ngrijireî o cere si nostru aspectului

 ale notabile mai cele caracteristicile dintre una este 
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 780ml:net 

  parul. reabiliteaza
 care proteine si E vitamina Jojoba, de ulei extract, Vera
 Aloe musetel, Argan, de ulei , ăpur keratina cu ităţmbogî

 este sampon Acest  aranjat. de orşu iş moale mai
 stralucitor, tos,ănăs mai fin, mai este parul utilizare ăDup

 umiditate. de efectele previne iş netezire de ţăvia de
 durata extinde ruri,ăs ărăf inovatoare Formula ceramice.

 metode sau torăusc cu ăldurăc la ndreptatî   fost a care
 r,ăp pentru uniformizare de metodele toate de rotunjit

 sau intins fost a care , par de firului fibra consolida
 a pentru ăpatentat tehnologie o pe bazat este sampon

 Acest . despicate capetele nchideî si parul teşneteze
 iş ănconjoarî care extern protector strat un ăcreeaz
 par, de firul acopera care ţăsubstan o este 

 

Keratina
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 50ml net: 

 E. vitamina si 6 Omega Jojoba,
 de ulei Argan, de ulei keratina, cu Imbogatit stralucire.

 ăofer iş ăstatic electricitatea de ăprotejeaz varfurilor,
 despicarea inlatura netezire, de rezultatele ăstreazăp

 iş rupere la aţrezisten teşcre Aceasta .ăldurăc
 de  ceramice mijloace sau răp de torăusc r,ăp pentru
 uniformizare de metodele toate de rotunjit/intins este

 care parul pentru conceput este Serul parul. teşneteze
 iş ănconjoarî care ieţprotec de extern strat un

 ăcreeaz iş fir de capetelor despicarea inchide astfel
 si par de firul inveleste ce ţăsubstan o este 

Sampon
 eratinaK

 cu 

par  entrup Keratina cu Ser

 

Keratina
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 aranjat. de orşu iş moale mai stralucitor, tos,ănăs mai fin, mai este parul
 utilizare ăDup E. vitamina iş B5 Pro-vitamin sline,ăm de ulei Shea, de unt Argan, de

 ulei keratina, cu ităţmbogÎ umiditate. de efectele previne iş netezire de ţăvia de durata
 extinde ruri,ăs ărăf inovatoare Formula ceramice. metode sau torăusc cu ăldurăc la

 ndreptatî   fost a care r,ăp pentru uniformizare de metodele toate de rotunjit sau intins
 fost a care , par de firului fibra consolida a pentru ăpatentat tehnologie o pe bazata

 este masca Aceasta . despicate capetele nchideî si parul teşneteze iş ănconjoarî care
 extern protector strat un ăcreeaz par, de firul acopera care ţăsubstan o este 

 
 

ascaM  Keratina cu par de 

 

Crema

 
:Cantitate   350ml 

 par. de tipurile toate pentru Potrivit
 uscat. sau umed parul pe spalare, dupa foloseste se Crema sanatos. si natural aspect un

 ofera le si buclele defineste buclat, par aveti daca par, de tipurile toate pentru potrivita Este
 varfurilor. despicarea previne Crema hidratare. si parului refacerea pentru Moarta Marea
 la de active minerale si struguri seminte ulei migdale, de ulei E, vitamina B5, provitamina

 aromatice, uleiuri cu Imbogatita stralucitor. si matasos face il si varfuri la radacina la de
 parul, hraneste Crema revitalizare. si hranire hidratare, si parului ingrijirea pentru 

 
 
 
 

remaC  Silicon cu luciu si hidratare entrup 
KeratinAgan Oil

Acest

 
Continut  50ml:net 

 Argan. de ulei  de ulei si ,ăMoart Marea din minerale B5, pro-vitamina
 E, vitamina cu ităţmbogî este Acesta grasime. de iaţsenza da a ărăf

 protector strat un cu răp de fibra fiecare acopera răp pt ser Acest flexibil. iş
 luminos tos,ănăs aspect un ăofer ii iş parul Revitalizeaza .ăstatic electricitatea

 previne iş ecologice daunele de parul protejeaza iş ăhidrateaz capetelor,
 despicarea repara  Serul ndreptarea.î sau permanentul vopsit, rulăp fi ar cum

 excesive chimice tratamentelor cauza din deteriorat ruluiăp a ărapid ireăţtămbunî
 o pentru dezvoltat special inovator, tratament un este  răp pt ser  

 
 

Ser  par entrup - atinaC Ulei Alba, 
                             Ulei

  Canepa de ,
 Argan de 

Item No. 316Item No. 314 Item No. 315

Item No. 307Item No. 318

This Silicone hair spray is a fine texture, 
non-oily nor sticky, effective especially for 
chemically processed hair, such as: coloring, 
dying, and curling. It neutralizes static 
electricity, especially suitable for curled, 
dry or colored hair. It helps prevent split 
ends using silicone ingredients that seal 
hair ends, giving it an amazing bright, soft 
appearance and a wonderful fragrance. It 
is enriched with Dead Sea minerals, vitamin 
E, Argan oil, Sea Buckthorn oil and Flax oil. 
Especially recommended after hair drying hair 
straightening.
 
Item No. 312 

pray Silicon  S  par entrup 

3433

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 



alsamB  buze entrup 

Item No. 130 Item No. 128
Item No. 1281

Sampon
 copii pt   )1in2( ,lacrimi

 fara dus, de gel si 

Acest

 
Continut
Item  350 No. 

 780ml:net 

 parabeni. contine Nu .ățsfăr
 iș corireăr de delicata aroma cu ămpreunî

 uscare de pielea iș rulăp protejaza hidratante
 Ingredientele parului. a si scalpului  hranirea

 si calmarea curatarea, pentru Vera Aloe iș
 precum E, vitamina , musetel argan, de ulei cu
 itățmbogî este amponulȘ ochii. cu contactul la
 iițirita provoca Nu intens. hidrateaza si copiilor

 a delicata pielea protejeaza si catifeleaza
 hraneste, curata, ionalțmultifunc produs Acest

 parul. si bebelusului pielii a ădelicat ngrijireaî
 pentru inovatoare tehnologie noua o cu

 creat fost a copii pt lacrimi fara sampon 

Ulei
 uniforma si accelerata

 bronzare entrup ,spray 

Nuts 
Suntan Oil

Carrot 
Suntan Oil

Coconuts
Suntan Oil

Item No. 276Item No. 278 Item No. 275Item No. 277

Carrot & Nuts 
Suntan Oil

Arome:                        Linen Fresh Cotton, Soft Musk, Pure Silk, White 
 călcării timpul înspray  ca recomandat este asemenea, depătează,  Nu dulap. în şi

 perdele pat, de lenjerie ţesături, pe minunat miros un cuProdusul parfum  un pulverizeaza 

             Difuzor

 birou. la sau domiciliu laatmosfera mbogateste                            I
   alb crin lavanda-patchuli, orhidee,                            vanilie-musk,

  arome: de minunată varietate  ambiant parfum într-ode 

Pulverizator  lenjerie si rufe entrup

Parfumuri  camera entrup 

 parfum de

Item No. 340

Item No. 370

Item No. 341

Item No. 371

Item No. 342

Item No. 372

Item No. 343

Item No. 373 3635

 
 



   
 

Lotiunea

 
Continut

 
Item  259 No. 

 00ml4net: 

 .ăsemnificativ ntinerireî de aspect un cu ăferm iş
 ăumed supla, moale, piele de aspect un la duce va ăzilnic

 Utilizarea .ăMoart Marea din active minerale iş precum
 6, 3 Omega Vera, Aloe verde, ceai de extract galbenele,

 de ulei ,ătinăC primula), de (ulei Noptii Luminita de ulei
 Shea, de unt ojoba,J de ulei cu âităţmbogî asemenea, de
 este, corp de lotiune Aceasta flexibilitatea. teşeăţtămbunî

 iî iş acesteia umiditatea ăstreazăp solare, razelor
  negative efectele de pielea protejeaza nostru, corpul nî

 principal E-antioxidant Vitamina nirea.âtrămbî teşncetineî
 iş pielii flexibilitatea teşeăţtămbunî ,ăialţesen energie
 ăofer colagen, de iaţgenera ăncurajeazî - A Vitamina

 .ăneted iş ăferm ătextur o pielii ăofer care vitamine
 de ieţcombina o ineţcon Acesta i.ţrbaăb pentru creata
 special ,ăionarţrevolu ăformul o pe bazata non-grasa,
 si bogata textura o cu rapid, absoarbe se care lotiune

 o este iţrbaăb pentru nireâtrămbîanti- corp de 

  
 
  

 

 
  
 
 
 

Lotiune  imbatranire anti corp de 

Crema

 
Continut  net:50ml 

 imbatranire. de semnelor mpotrivaî ăoptim
 ieţprotec o ăofer iş ,ăneted iş odihnita ieţsenza o pielii garanta va zi cu zi de ăbaz o

 pe ăregulat Utilizarea soare. la excesive expunerii ale iş liberi radicalilor ale nocive
 efectelor mpotrivaî ieţprotec pielii ăofer iş ridurilor prevenirea la ăajut Aceasta

 .ăMoart Marea din minerale iş C+E+A antioxidante vitamine ,9 6, 3, Omega
 10,Q co-enzima Ceai, de Arbore de ulei antiseptice radere, ădup iritarea preveni

 a iş calma a pentru musetel si Vera Aloe de extract cu imbogatita absoarbe, se care
 crema o este SPF-20, protectie de coeficient cu barbati pt anti-rid Protectiva 

Item No.  135 

     

 

 

 

 
Continut
Item  1350 No. 

 50ml net: 

 UV. aparare Contine. pielea işzinete   si  nvioraîva imbatranire,
 de semnele de pielea proteja va  Crema ridurile.  reduceva  sipielei elasticitatea

 si fermitatea restaura va ochilor, zona din uffnessP si Cearcanelereduce  av ăzilnic
 Utilizarea .ăMoart Marea  dinminerale active  si cofeina extract, verde ceai  

 de 
castraveti

extract ulei, Hip Rose musetel, Vera, Aloe de extract de puternica combinatie
 o cu ochilor jurul in imbatranire de semnele teşeăţtămbunî aintens Formula ochilor.
 jurul din delicataeipiel   imbatrinirea si oboseala la duc aceste toate ionat,ţcondi aer
 cu dotate iiţspa iş somn de lipsa calculator, de lucru de lungi oredaune , soare la de 

    

Crema  barbati entrup anti-rid  ochilor.
 jurul in cearcanelor reducerea

 si barbati pt anti-rid Crema

Acest

 
Continut
Item  123 No. 

 net:150ml 

 soare. la ăexcesiv expunerea
 si stresul alcoolului, fumatului,

 daunele acumulat a care pielea
 pentru tratament ca recomandat

 este iş ridurilor prevenirea la
 ăajut piele, de tipurile toate pentru

 potrivit este Balsam Shave After
 Acest .ăMoart Marea din minerale

 iş Vera Aloe de natural extract
 E, C A, vitaminele cu itaăţmbogî

 este Aceasta ime.ţprospe de plina
 iş elastica devine  imediat,pielea

 absoarbe unica,se crema
 o este Balsam Shave After 

 
 

Crema
 grasimi fara si alcool

 fara ras dupa hidratanta 

Aceasta

 
Continut
Item  124 No. 

 net:250ml 

 piele. de tipurile toate pe utilizarea pentru
 Potrivita sensibila. pielea pentru recomandata

 foarte Este fetei. pielea  teșneăhr ingrediente
 aceste dintre iațCombina .ăMoart Marea

 la de minerale iș vitamine musetel, Vera, Aloe cu
 itaățmbogî este ăhidratant ras de ăspum  Acest

 
Continut
Item  2020 No. 

 net:250ml 

 minunat. parfum
 un are iş pete sau semne ălas nu Aceasta

 place. va cum dupa parul sculptati iş proiectati
 ăs permite ăv Gelul rebel. par pentru si chiar
 deplin control ăofer r,ăp de stiluri de varietate

 mare ntr-oî sculptarea permite iş elegant umed,
 aspect un parului da Gelul lucioasa. aparenta

 o confera ii iş rulăp teşneăhr care jojoba, de
 extract iş ăMoart Marea din minerale cu ităţmbogî

 este iş folosit de orşu este non-grasa, textura
 o are Gelul ziua. ătoat  dorit stilul si aspect

 un parului ăd puternic extra profesional, gel 

pumaS  ras de Gel  ,par pt Extra Strong Jojoba  

3837

 Produse osmetice  ărbaţiB entruP C 
 

 

 

 

  

 



Acest

 
Continut
Item  282 No. 

 80ml:net 

 femei. iş iţrbaăb
 pentru disponibil este Deodorant Roll-On

 senzual. parfum un cu non-stop imeţprospe
 ăofer Deodorantul ras. ădup pielea

 irita nu iş parabeni, sau alcool aluminiu,
 ineţcon nu Acesta .ălipicioas substanta

 de sentiment un sau pete lasa nu si rapid
 usuca Se .ăMoart Marea din minerale si

 pielii calmarea pentru Vera Aloe alba, catina
 musetel, F, E C vitaminele cu ităţmbogî

 este Acesta sudorii. mirosul contracaraeaza
 care naturale ingrediente pe bazat

 lung, termen pe efect un cu unic, inovator
 produs un este roll-on deodorant 

Fara
 On Roll Deodorant

 Aluminiu  ! dorinta dupa barbati, pt
speciale

         
     cadou pachete Organizam

Gel

 
Continut
Item  328 No. 

 780ml:net 

 zi. cu zi de ta viata din mediului ale
 toareăunăd efectelor mpotrivaî bine protejaza
 masculin, parfum un cu E, vitamina iș migdale

 de ulei Papaya, de extract iș shea de unt
 , marocan argan de ulei struguri, de ețsemin din

 ulei relaxare, pentru musetel de extract iș Vera
 Aloe ,ăMoart Marea din minerale cu itățmbogî

 relaxare. ăgaranteaz care aromaterapie
 de principiile pe ăbazeaz se inovatoare iș ăunic

 sa Formula tine! pentru perfecta in1 2 iațsolu
 este ițrbaăb pentru amponȘ & șdu de  

 
 

 

 

elG  1 in 2 Sampon si dus de amponS  sanatos par un entrup tratament 

O

 
  

 
Continut
Item  1206 No. 

 200ml:net 

 lucru. de locul la iş ăinşma in pat,
 langa crema aceasta de tub  unui strareaăp

 mărecomand ăV .ăsolar ieţprotec pentru
 UV filtre si pielea revitalizeaza care ăMoart

 Marea din minerale noptii, luminita de ulei
 si unghiilor), ciupercilor mpotrivaî eficient de
 extrem este (care ceai de copac de ulei de
 extract musetel, Vera, Aloe sline,ăm de ulei
 cu ităţmbogî este iş E A, vitaminele ineţcon

 Aceasta soare. la expunerea de iş mainile
 atăţcur de materialelor ale nocive efectele
 de ăprotejeaz iş pielii umiditatea ăstreazăp

 care profesional tratament de crema
 o Este scop. acest pentru special dezvoltata

 fost a iţrbaăb pentru tratament, crema
 Aceasta ingrijita. bine maiinilor pielea straăp

 a ialţesen este aceea de buna, impresie
 prima o face a in impact de imeţmul

 o pune poate ferma, ănâm de ngereâstr 

 

 

 
 

 

 

Crema

 
Continut
Item  1203 No. 

 200ml:net 

 timp. de lungi perioade pentru
 picioare in sta oricine pentru recomandata

 foarte este iş active foarte persoane , sportivi
 pentru  necesar produs un este barbati pt

 Deodorant Crema piciorul  corindăR mirosurile.
 ăneutralizeaz iş piciorului umflarea reduce

 care ,ăunic ieţcombina o creaza ingrediente
 aceste Toate .ăMoart Marea din minerale

 si alimentatie pentru Shea de unt cu ămpreunî
 sudoarea, reduce iş mirosurilor neutralizarea
 la ăajut care Hamamelis iş Arnica asemenea,

 de ine,ţcon Aceasta picioarele. relaxeaza iş
  ntineresteî care si atlet" de "picior fenomenului

 mpotrivaî sa eficacitatea pentru renumit este
 care ceai, de arbore de ulei iş Biloba Ginko de
 extract cu itaăţmbogî este Aceasta zi. cu zi de

 ileăţactivit de cauzata oboseala anuland odihna
 de senzatie o picioarelor confera care cire,ăr
 de efect un cu relaxanta si hranitoare crema

 o este barbati, pt picioare pt deodorant 

remaC
 multi-vitamine

 cu tratament maini de Crema
 picioare

 entrup deodorant 

4039

 

 

 

 

 

 

 

Acest

 
Continut
Item  313 No. 

 400ml:net 

 varstele. toate
 pentru si zilnic uz pentru potrivit este si parului
 pierderea pentru iş răp de tipurile toate pentru

 recomandat este Samponul flexibil. si moale
 sanatos, par un pentru natural, protector strat

 un cu rulăp Inveleste r.ăp de fibra ăregenereaz
 iş teşneăhr scalpului, nivelul la absorbite
 sunt struguri de eţsemin din ulei iş Jojoba

 de ulei ,ătinăC de ulei Argan, miere, sline,ăm de
 uleiul fi ar cum ingrediente de ăunic ieţcombina

 aromat, Ulei reconstruire. iş consolidarea parului,
 regenerarea pentru  ăMoart Marea din minerale
 iş ăsolar ieţprotec de produsele B5, pro-vitamina

 E, vitamina proteine, ineţcon Acesta r.ăp
 de tipurilor tuturor tratarea pentru ăperfect iaţsolu

 este iţrbaăb pentru tratament sampon 

 
 

 

 
  

 
 

 



Organizam achete
adou  ! erereC aL C   

  P 

etS  Alba Catina Cu 

fiseA  Rola Poster

Pomegranates Gift Set

etS   Miere si Masline de Ulei uC 

acoseS  Plastic de 

Item No. 532

Item No.531Item No.539

etS  Argan de Ulei Cu etS  Colagen Cu 

Item No. 533Item No.535

Item No.455

Item No.465

Item No.456Item No.14000

4241

  

 

  



Ion :
0731703561 

  Bucuresti 1, sector 46, ap 10, et A, sc D, bl 174, Mihalache 
Tel                    : 0311032193  0768800184  

                             Website: mareamoarta.rowww.hb
        E-mail: adidanmer@gmail.com

                          health and beauty dead sea minerals

ADIDAN

 Israel Moarta, Marea
 la de cosmetice H&B
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