
Mléka na ruce s vůní
Působí jako malá wellness dovolená pro vaši pokožku i duši.

Pečující mléko s vůní 
meruňky:
Sametově jemné mléko 
na ruce s příjemně svěží 
středomořskou vůní. 
Pokožku hydratuje a 
velmi rychle se vstřebává. 
Kombinace mandlového, 
jojobového oleje, vitamínu 
E a aloe vera posilují 
odolnost pokožky, zjemňují 
ji a zvyšují její hebkost.

Přírodní péče o ruce

Váš odborník na péči o ruce:

Pečující mléko s vůní 
mandle:
Kouzelné mléko na ruce 
se svůdnou mandlovou 
vůní. Pokožku hydratuje 
a velmi rychle se vstřebává. 
Kombinace mandlového, 
jojobového oleje, vitamínu 
E a aloe vera posilují 
odolnost pokožky, zjemňují 
ji a zvyšují její hebkost.

Pečující mléko s vůní 
mango & kokos:
Vysoce kvalitní mléko 
na ruce se subtropickou 
kompozicí vůní. Pokožku 
hydratuje a velmi rychle 
se vstřebává. Kombinace 
mandlového, jojobového 
oleje, vitamínu E a aloe vera 
posilují odolnost pokožky, 
zjemňují ji a zvyšují její 
hebkost.

Pečující mléko s vůní 
vanilky a leskem:
Jedinečné mléko na ruce 
s vanilkovou vůní, které na 
pokožce vykouzlí decentní 
stříbřitě lesklý nádech. 
Pokožku hydratuje a 
velmi rychle se vstřebává. 
Kombinace mandlového, 
jojobového oleje, vitamínu 
E a aloe vera posilují 
odolnost pokožky, zjemňují 
ji a zvyšují její hebkost.
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Jojobový olej: Zvláčňuje a hydratuje. Díky jeho 
vynikajícím vlastnostem pokožka získá jemnost 
a hebkost.
Vitamin E: Zlepšuje strukturu pokožky a schop-
nost vázat vodu její rohovou vrstvou. Působí jako 
nosič radikálů. Stimuluje regeneraci.
Mandlový olej: Uklidňuje a vyživuje. Způsobuje 
pocit jemné pokožky.
Měsíčkový olej: Vyhlazuje a hojí vysušenou 
a popraskanou pokožku. Stimuluje růst nového 
kožního pletiva. Vypíná a regeneruje. Posiluje 
přirozenou elasticitu pokožky.

Peeling:
Kombinace minerálů a mořské soli pokožku nejen povzbudí a prokrví, ale i uvolní její 
odumřelé buňky, vyhladí ji a dodá ji tak hebkost.
Péče:
Přírodní pečující oleje vitalizuji a chrání pokožku, dodávají ji vlhkost, podporují její 
přirozenou rovnováhu. Hodnotné přírodní oleje jako olivový, čajovníkový a z aloe vera 
pokožku osvěžují, aktivizují, uklidňují, zmírňují stres a současně regenerují. Červené 
peelingové perly obsahují jojobový olej se schopností regulace vlhkosti. Vmasírováním 
jsou tyto perly roztírány a olej tak zesiluje a podporuje účinky pečujících látek. 
Díky jim tak získáte zdokonalený peeling & účinnější péči.
Použití:
Před použitím silně protřepte. Naaplikujte cca 5 ml na suchou pokožku a cca. 2 minuty 
masírujte, neopomeňte zejména části kolem nehtů. Poté opláchněte zbytky vlažnou 
vodou a osušte měkkým ručníkem. Přebytečný olej vmasírujte.

Ocean Manicure® forte

Pomerančový olej: aromatický olej
Olivový olej: zvláčňující, vyhlazující, hojivý
Čajovníkový olej: antibakterielní, dezinfekční, fungicidní
Aloe vera olej: prokrvující, ochraňující, zklidňující, ošetřující, 
hydratační, dezinfekční, antialergenní, tiší svědění, regenerační
Jojobový olej: vyhlazující, regenerační, zvláčňující, vyživující, 
regulující vlhkost, obsahující provitamín A a vitamín E, obsahuje 
přírodní sluneční ochranný faktor.

S jojobovými perlami

Vychutnejte si sílu přírody a získejte mladistvé a sametově hebké ruce a nohy v několika 
málo minutách. To je Oceán manikúra s ryzí mořskou solí, čistými rostlinnými oleji 
a účinnými éterickými oleji. Tuto symbiózu doplňují vitamín E a účinná látka z heřmánku 
bisabolol. Velmi hodnotný jojobový olej, mandlový olej a olej z měsíčku lékařského pěstí, 
chrání a regenerují vaši pokožku, která získá sametovou hebkost a pružnost.

Bez barviv a konzervačních látek. Aromaterapeutická kompozice vůní zajišťuje co nejlepší 
stav. Účinné látky rozmazlí a zkrásní vaši pokožku.

Ocean Manicure®

Ocean Manicure® Asia
Rozjasní vaši mysl jemnou 
povzbuzující vůní. 
Vychutnejte si sílu přírody.

Pačule: tajuplná, aromatická.
Lotos: okouzlující, smyslný.
Citrón: osvěžující, oživující 
a zlepšující koncentraci.

Ocean Manicure® Caribic
Péče jako zážitek pro vaši duši. 
Šetřete svou vnitřní energii 
a nechte se unést do světa 
„Karibiku“.

Pomeranč: osvěžující a zahří-
vající. Působí harmonizačně 
a zahřívá.
Santalové dřevo: tonizuje. 
Dodává dobrou náladu 


