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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

“Tattoo Cream” е крем за
татуировки, използван и от
професионалисти.
Благодарение на
комбинираното действие на
масло от шеа, алое вера,
охлюв слуз и пантенол, той
успокоява увреждането от UV
лъчи и външни агенти,

подхранва и оставя кожата
мека и запазва оригиналния
цвят на вашата татуировка.
“Tattoo Cream” е предназначен
за употреба преди, по време и
след татуирането.
Облекчава сърбежа и
насърчава лечебния процес
на кожата.
Намалява зачервяванията и
предотвратява образуването
на струпеи.

КРЕМ
ЗА РЪЦЕ

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

Богат и мек крем с топъл и
обгръщащ аромат, той дава
незабавно облекчение дори на
най -сухите и дехидратирани
ръце, като веднага ги прави
меки и копринени и запазва
красотата им, като ги
защитава.
Защитната, овлажняваща,
подхранваща и омекотяваща
формула съдържа арганово
масло,алоевераиохлювслуз,
отлични за лечение на суха и
дехидратирана кожа.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ:
Масажирайте копче крем на
ръцете си толкова често,
колкото почувствате нужда ...
Винагище гиподдържатемеки
и кадифени!

АРГАНОВО МАСЛО, АЛОЕ ВЕРА
И СЛУЗ ОТ ОХЛЮВИ

С ПАНТЕНОЛ, АЛОЕ ВЕРА, МАСЛО
ОТШЕА, СЛУЗ ОТ ОХЛЮВИ.

CREAM

N.B. изображенията на продуктите са чисто ориентировъчни и могат да варират в зависимост от
наличността на опаковката.40
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Нежно почистващо средство за
ръце с антибактериално
действие. (PeptiPhen)

Специално проектиран за
цялостно почистване на ръцете.
Това е продукт, който трябва да
използвате, когато искате да
почиститеидаосигуритеправилна
хигиена на ръцете по нежен и
безопасен начин.

(PeptiPhen) е смес от Lactoferrcina +
Chlorphenesina, която, в комбинация
с деликатни детергенти и
полимери със защитно,
филмообразуващо действие,
позволява ефективно почистване
и оставя ръцете меки и чисти,
парфюмирани, гарантиращи
правилна хигиена.

Как да използвам: Намокрете
добре ръцете си с вода, нанесете
достатъчно количество мек
почистващ препарат, за да
покриете цялата повърхност на
ръцете си и разтрийте добре
ръцете си с длан на длан за поне
60 секунди.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ
HANDS Течен сапун С АНТИБАКТЕРИАЛНИ

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY е не по-
изплакване на алкохолна основа
прочистване спрей, специално
създадени за предпазни
средства и облекло.
Полезно за дезинфекция на
малки предмети с обща употреба
или споделяне: дръжки, бутони с
бутони, дръжка за пазаруване,
ключове, мобилни телефони и
телефони, фитнес инструменти,
химикалки или седалката на
обществения транспорт.

Многофункционален.
На алкохолна
основа.
Без изплакване.

Какдаизползвам:Дръжтеизправени
иразпределетенаразстояниеоколо
30 см от повърхността, която ще
се третира.
Внимание:Силнозапалиматечност
ипари.Можедапричиниалергична
кожна реакция. Вреден за водните
организми с дълготрайни ефекти.
Съдържанейоногенниповърхностно
активни вещества <1%, парфюм,
алергия.

N.B. изображенията на продуктите са чисто ориентировъчни и могат да варират в зависимост от
наличността на опаковката.

СПРЕЙ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ


















































































































































