
PAKIET 
PIELĘGNACYJNY 

DŁONI I STÓP 
 

Pakiet 
pielęgnacyjny 

zawiera zestaw 
czterech 

produktów. 





Rękawice żelowe kosmetyczne "bilans wilgoci"      
(40114) 1 para 
 

Rękawice żelowe wykonane naturalnego kauczuku 
przywracają  elastyczność i miękkość skórze rąk, 
zapewniają długotrwałe intensywne nawilżenie i 
odżywienie.  
 

Rękawice regenerują skórę po niekorzystnym wpływie 
czynników zewnętrznych, usuwają szorstkość skóry, 
zmiękczają, chronią i odzywiają  naskórek.  
 

Synergia składników aktywnych pochodzenia 
roślinnego (olej jojoba, oliwek, lawendy i witaminy E) 
wpływa na związane z utrzynaniem wilgoci, chronią i 
odżywiają 
skórę.  
 

Zastosowanie: 
 

Rękawic zaleca się stosować 20-45 minut co najmniej 3 
razy w tygodniu.  
Żywotność - do 40 aplikacji-użyć. 
 

CENA: 62,20 zł 



Skarpetki żelowe kosmetyczne 
"bilans wilgoci"(40113) 1 para 
 

Skarpetki żelowe  wykonane z naturalnego 
kauczuku,  przywracają elastyczność i miękkość skóry 
stóp.  
 

Zapewniają długotrwałe intensywne nawilżenie i 
odżywienie.  
 

Skarpetki zapobiegaja rogowaceniu się skóry stóp, 
niwelują pęknięcia i odciski.  
 

Synergia składników aktywnych pochodzenia 
roślinnego (olej jojoba, oliwek, lawendy i witaminy E) 
wpływa na mechanizmy związane z utrzynaniem 
wilgoci, chronią i odżywiają skórę.  
 

Zastosowanie: 
 

Skarpetki zaleca się stosować 20-45 minut, co najmniej 
3 razy tygodniu.  
Żywotność - do 40 aplikacji-użyć. 
 

CENA: 62,20 zł 

 



Maska do rąk odżywcza  
z placentą i kolagenem 
(51407) 1szt 
 
Linia Dual System 
 
Skutecznie nawilża, odżywia, zmiękcza, tonizuje, 
napina skórę rąk.  
Usuwa zaczerwienienia i podrażnienia, goi drobne 
ranki, wygładza drobne zmarszczki.  
Aktywne składniki maseczki wzmacniają paznokcie, 
chronią je przed rozdwajaniem i łamliwością.  
 
CENA: 12,00 zł 

 
 
 



Ziołowy Fitokompleks SPA do dłoni i stóp (14706) 20g 
 

Nawilżająca kąpiel dla piękna i komfortu skóry 
 

Ziołowy Fitopompleks ze 100% naturalnego kompleksu alg, niebieskiej 
gliny i rozdrobnionych ziół, mające na celu wykonanie kąpieli 
ochronnej dla naszej skóry. 
 

Idealnym lekarstwem na suchej, łuszczącej się,  
szorstkiej skóry dłoni i stóp.  
 

Leczniczy Fitokompleks zalecany do manicure i pedicure.  
 

Procedura ta pomoże oczyścić i pory skóry, sprawiając,  
że staje się miękka i elastyczna.  
 

W takim stanie można łatwo usunąć skórki paznokci,  
modzele i odciski.  
 

Efekt:  - Miękkia, jedwabista, dobrze nawilżona skóra, bez obierania, 
pękania i podrażnień, - Widoczny efekt odmłodzenia i odnowy. 
 
CENA: 25,60 zł  

 
       CENA ZESTAWU: 152.00 ZŁ         OSZCZĘDZASZ 10,00 zł 


