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Na krásnou opálenou pokožku nemusíte čekat na dovolenou – pořiďte si zlatavý odstín 
bezpečně s novinkami Mary Cohr:

„Golden Effect“ Moisturaizing Cream       
/ Hydratační krém s „efektem opálení“, 50 ml, Ref: 895 030 

Lehký hydratační krém, se kterým vykouzlíte během pár dní krásně zlatavý nádech opálení. 

PříRodNí saMooPaLovaCí koMPLEx:
•  dHa: zaměřuje se na vnější epidermální vrstvu a rychle dodává pokožce zlatavý lesk

•  ERYTRULÓZa: působí pomaleji na epidermis, s dlouhodobějšími účinky

•  JEMNÉ PERLIČkovÉ PIGMENTY: okamžitě dodávají pokožce zářivý lesk

výtažky ze slézu a aloe vera zjemňují a hydratují pokožku.

aPLIkaCE: aplikujte hydratační krém „Golden Effect“ denně, dokud nedosáhnete  
požadovaného opálení – viditelný efekt již po třech dnech je nádherný!

výsLEdkY: Pokožka je hydratovaná, vypadá zdravě, přirozeně opálená a zářivě krásná!

Hydrosmose „Effect soleil“ Corps       
/ Hydrosmose tělový krém s efektem opálení, 200 ml, Ref: 895 000 
Příjemná gelokrémová konzistence tělového krému dodá vaší pokožce těla krásný zlatavý  
opálený vzhled během několika dní a zanechá ji sametově hebkou a hydratovanou.  
Nádherný efekt na ruce a dekolt nebo nohy do letních šatů!

PříRodNí saMooPaLovaCí koMPLEx:
•  dHa: zaměřuje se na vnější epidermální vrstvu a rychle dodává pokožce zlatavý lesk

•  ERYTRULÓZa: působí pomaleji na epidermis, s dlouhodobějšími účinky

•  JEMNÉ PERLIČkovÉ PIGMENTY: okamžitě dodávají pokožce zářivý lesk

•  aQUasMosIs: průběžně zvlhčuje pokožku prostřednictvím osmózy, zadržuje vlhkost v pokožce  
a zabraňuje transepidermální ztrátě vody

•  LIPoskIN: máslo rostlinného původu bohaté na mastné kyseliny, které pomáhá změkčit a zvlhčit pokožku

aPLIkaCE: aplikujte denně na požadované části těla do požadovaného odstínu opálení  
– již po třech dnech je viditelný efekt

výsLEdkY: pokožka těla vypadá krásně, přirozeně opálená a hydratovaná
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TIP:
Zakupte si oba produkty Hydrosmose  
“Effect soleil“ Corps a „Golden Effect“ 
Moisturaizing Cream a získáte je  
s 10% slevou + módní kabelkový košíček 
získáte jako dárek zdarma!

+ +
10% sleva dárek


