
PPll eeťťoovváá vvooddaa zz VVii ll íínnuu
– bezbarvá tekutina s charakteristickou vůní, vyrobena desti lací směsi vody a čerstvě nasbíranými lístky
a větvičkami z Vilínu Virginského. Její vlastnosti zahrnují zkl idňující a povzbuzující účinky na pleť a
zároveň jemně stahuje pokožku. Vhodná pro mastnou a problémovou pleť s ucpanými póry.

PPll eeťťoovváá vvooddaa zz KKvvěěttůů RRůůžžee
– bezbarvá tekutina provoněná růžemi, vyrobena odstředěním vody z lístků růže, při kterém vzniká
růžový olej. Její vlastnosti zahrnují vypnutí a oživení pleti a zároveň pokožku zklidňuje. Vhodná pro
normální, suchou a citl ivou pokožku.

FFuu ll ll eerrss EEaarrtthh
– přírodní zelenohnědý minerální jíl , který na sebe dokáže výborně vázat olej. Jeho vlastností je hluboké
čištění pleti , odstraňuje mastnotu z pokožky a zároveň ji osvěžuje.

PPuuddrr zz KKaaooll ii nnuu
– bílý nebo nažloutlý jíl , s vysokým obsahem křemíku, který se snadno rozpouští ve vodě. Jeho
vlastností je hloubkové čištění pleti , stahuje pokožku a čistí ucpané póry. Vhodný pro normální, citl ivou,
podrážděnou, nebo problémovou pokožku s akné a ucpanými póry.

UUhh ll ii ččii ttaann hhoořřeeččnnaattýý ((MMaaggnneessii uumm))
– velice jemný bílý pudr. Jeho vlastností je vypínání a stahování pokožky. Vhodný pro normální a
suchou pokožku.

PPuuddrr zz KKaall aammíínnuu
– světle růžový pudr s vysokým obsahem zinku a železa. Jeho vlastnosti zahrnují zjemnění, ukl idňuje
pokožku a zároveň odstraňuje zarudnutí pleti .

MMaasskkaa zz jj eemmnnýýcchh oovveessnnýýcchh vvll ooččeekk
– tato přírodní maska se nemíchá s pleťovou vodou z květu růže, nebo pleťovou vodou z vilínu. Běžně
se používá s přidáním ovoce a jogurtu, jako pleťová maska, která se nanáší na pleť. Kosmetička může
připravit tuto masku podle přání zákazníka. Tato maska je vhodná pro všechny typy pleti .

profesionální kosmetické produkty
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