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the wellness group
the wellness beauty

the wellness home

the wellness food

Не тестується на
тваринах

Косметичні продукти, добавки, високі
парфумерні есенції, продукти для
благополуччя організму та якісна їжа. І на
додаток: побутові товари, побутові очисники
води та запчастини.
Відкрийте для себе світу Sorgenta
оздоровчих груп, виявити унікальну
можливість зробити себе добре і ...
пропозицію благополуччя!

Sublime Perfumes Halbea
Luxury Silver Black
"Divine Heart" Аромадифузор
Halbèa Farmacosmetics
Олія Німу
31 Трави чиста олія - чиста касторове масло / також для вій

White Gold Line Осляче молоко
Відновлює кучеряве волосся / олія солодкого мигдалю

Равлик Слиз регенерує лінія
Заспокійлива лінія алое вера
Лінія проти старіння молозива
німа анти-примесная лінія
Антиоксидантное Арганова лінія
Крем Для Тіла Спеціальна Лінія
Крем для обличчя Special Line
Маска для обличчя Золота маска Peel-off Special Line

Інтенсивна сироватка особи Special Line
Лінія Проти Старіння Для Губ / Очей
Татуювання крем “Tattoo Cream” / крем для рук
Лінія Гіалуронової Кислоти
Ароматизовані креми для тіла
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паж
паж
паж

4
6
10

паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж

14
15
16
19
20
24
27
30
33
35
36
37
38
39
40
41
42

Ароматизований Гель Для Душу
“HigieniGel” Санітайзер Для Рук
“HigieniSpray” Спрей-санітайзер Для Рук
Чоловіча лінія
Чисті Сироватки Лінії 100 ml
Чисті ефірні олії
“Black Detox” Лінія
5 Активна лінія / Зубні пасти
Гель для душу RCM - Гель для душу, шампунь Gold
Активне масажне масло / освіжаючі зміцнюючі креми
5 Активна лінія / Кавовий скраб / олія солодкого мигдалю
5 Активна лінія / очищення обличчя / спрей -дезодоранти

Гель для душу / рідке мило
Маски / шампунь
Багатофункціональні креми
шампуні Обробки
Крем для депіляції / Bio Мазі
Сонячна лінія "Solari"
Ice Gel Освіжаюча лінія тіла
Скраб для тіла / сорбет крем лінія
Дитина Лінія / No Z Protection
Тварина Лінія (продукти з аргановою олією)
Esteticalab лінія з коноплею
Багатофункціональний базовий крем
Професійні Креми Для Обличчя
Halbèa Home

Добавки

Їжа
Мерчандайзинг

Гігієна Для Білизни Та Посуду / Порожніх Ємностей

Для гігієни вашого будинку
Підвищена гігієна
Дезінфікуючий спрей / тканини та губки
лінія «Profumorbidi» для пральної машини
Есенції / Духи спрей тканини
Дезінфекція Ароматів Пральної Машини
Ароматизатори для дому
“BarrettOne” Протеїнові батончики
PrinceOne Контроль ваги
“One” Добавки Лінії
New Phargam Добавки Лінії
Кава-машина і Sorgenta кави
Wellness Drink
Оливкова олія екстра незаймана

паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
паж
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43
44
45
46
48
50
54
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
70
73
74
75
78
80
83
84
86
88
90
92
93
94
95
98
99
100
102
106
108
112
114
115
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the wellness beauty

КОД

20 ml

M 22 | HAB-W20ML-22
6 | HAB-W20ML-6
1 | HAB-W20ML-1
32 | HAB-W20ML-32
28 |HAB-W20ML-28
24 |HAB-W20ML-24
19 |HAB-W20ML-19
13 |HAB-W20ML-13
14 |HAB-W20ML-14
30 |HAB-W20ML-30
37 |HAB-W20ML-37
16 |HAB-W20ML-16
142 |HAB-W20ML-142
10 |HAB-W20ML-10
147 |HAB-W20ML-147
128 |HAB-W20ML-128
131 |HAB-W20ML-131
118 |HAB-W20ML-118
139 |HAB-W20ML-139
W

4

20 ml

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 12.99

9 | HAB-M20ML-9
| HAB-M20ML-33
| HAB-M20ML-12
| HAB-M20ML-35
| HAB-M20ML-4
| HAB-M20ML-65
| HAB-M20ML-27
| HAB-M20ML-75
| HAB-M20ML-78
| HAB-M20ML-57
| HAB-M20ML-61
| HAB-M20ML-62
| HAB-M20ML-102

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99

| HAB-U20ML-64
| HAB-U20ML-39
| HAB-U20ML-151
| HAB-U20ML-38
| HAB-U20ML-72
| HAB-U20ML-41
| HAB-U20ML-7
| HAB-U20ML-126

|€ 10.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 10.99
|€ 10.99

33
12
35
4
65
27
75
78
57
61
62
102

UX

ЦІНА

64
39
151
38
72
41
7
126

®

the wellness beauty

®

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРФУМІВ ДЛЯ НЮХОВИХ СІМЕЙ
ДОМІНУЮЧІ НОТИ |ВІЛЬНО НАТХНЕННИЙ НАСТУПНИМИ ПАРФУМАМИ НА РИНКУ *

КОД

100 ml

TESTER

| HAB-W100ml-128| HABT-W03ml-128
| HAB-W100ml-22 | HABT-W03ml-22
| HAB-W100ml-132| HABT-W03ml-132
| HAB-W100ml-6 | HABT-W03ml-6
| HAB-W100ml143 | HABT-W03ml143
| HAB-W100ml-1 | HABT-W03ml-1
| HAB-W100ml-140| HABT-W03ml-140
| HAB-W100ml-130| HABT-W03ml-130
| HAB-W100ml-20 | HABT-W03ml-20
|HAB-W100ml-5 |HABT-W03ml-5
|HAB-W100ml-32 |HABT-W03ml-32
|HAB-W100ml-19 |HABT-W03ml-19
| HAB-W100ml-82 | HABT-W03ml-82
| HAB-W100ml-131| HABT-W03ml-131
| HAB-W100ml-31 | HABT-W03ml-31
| HAB-W100ml-28 | HABT-W03ml-28
| HAB-W100ml-101| HABT-W03ml-101
| HAB-W100ml-108| HABT-W03ml-108
| HAB-W100ml-109| HABT-W03ml-109
| HAB-W100ml-17 | HABT-W03ml-17
| HAB-W100ml-24 | HABT-W03ml-24
| HAB-W100ml-50 | HABTT-W03ml-50
| HAB-W100ml-133| HABT-W03ml-133
| HAB-W100ml-13 | HABT-W03ml-13
| HAB-W100ml-129| HABT-W03ml-129
| HAB-W100ml-149| HABT-W03ml-149
| HAB-W100ml-151| HABT-W03ml-151
|HAB-W100ml-100 |HABT-W03ml-100
|HAB-W100ml-14 |HABT-W03ml-14
|HAB-W100ml-144 |HABT-W03ml-144
| HAB-W100ml-30 | HABT-W03ml-30
| HAB-W100ml-37 | HABT-W03ml-37
| HAB-W100ml-16 | HABT-W03ml-16
| HAB-W100ml-148| HABT-W03ml-148
| HAB-W100ml-146| HABT-W03ml-146
| HAB-W100ml-142| HABT-W03ml-142
| HAB-W100ml-118| HABT-W03ml-118
| HAB-W100ml-145| HABT-W03ml-145
| HAB-W100ml-150| HABT-W03ml-150
| HAB-W100ml-10 | HABT-W03ml-10
| HAB-W100ml-134| HABT-W03ml-134
| HAB-W100ml-52 | HABT-W03ml-52
| HAB-W100ml-139| HABT-W03ml-139
|HAB-W100ml-139 |HABT-W03ml-135

ЖІНКА

128
22
132
6
143
1
140
130
20
5
32
19
82
131
31
28
101
108
109
17
24
50
133
13
129
149
151
100
14
144
30
37
16
148
146
142
118
145
150
10
134
52
139
135

Oriental amber
Flowery, pure amber
Fresh flowered
Eastern amber sugar
Sweet musky floral fruity
Oriental amber musky
Oriental woody floral impact
Mossy woody flowery
Cipriata fiorita citrus
Flowery clean aldeyde
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Flowery flowery sweet
Oriental floral
Precious fruity floral
Delicate fruity flowery chypre
Enveloping woody chypre flower
Fine oriental floral
Flowery high range
Flowery flowery modern
Particularly floral musky
Tender fruity flowery chypre
Floral musky
Intoxicating woody chypre flower
Flowery woody
Amber floral fruity
Fruity floral
Enveloping woody chypre flower
Flowery flowery showy
Mossy floral citrus
Eccentric flowery fougère
Flowery woody chypre icon
Light woody fougère
Precious flowery
Woody aromatic citrus
Woody chypre flowery
Fruity floral oriental
Flowery green woody
Mossy woody flowery
Oriental amber mistress
Fruity floral
Strong fruity floral
Heady woody floral
Fruity floral

"Торгові марки та назви продуктів, зазначені в цій таблиці, належать їхнім законним власникам:
посилання на бренд та назву інших осіб використовується лише для того, щоб підкреслити
відмінності між ароматами, що продаються, та відповідає принципам професійної чесності

НАТХНЕННИЙ: *
Adventus Creed for her
|Alien -Thierry Mugler
|Amour Amour - Cacharel
|Angel Tm -Thierry Mugler
|Bamboo Gucci
|Black Opium - Yves S. Laurent
|Black Orchid - Tom ford
|Blu di Bvlgari
|Chance - Chanel
|Chanel 5
|Chloé
|Coco Mademoiselle - Chanel
|Dolce - Dolce & Gabbana
|Elie Saab - Le parfum
|Flora - Gucci
|Si - Armani
|My Burberry Donna
|Paradiso - Roberto Cavalli
|Fleur de Gardenia - Creed
|Flower - Kenzo
|For Her - Narciso Rodriguez
|Gucci by Gucci
|Guilty di Gucci
|Hypnotic Poison - Dior
|Hugo Boss
|Idole di Lancôme- Lancôme
|Imperatrice D&G
|Infusion d’Iris - Prada
|J’adore - Dior
|Joy - Dior
|Lady Million - Paco Rabanne
|La vie est belle - Lancôme
|Light blue - Dolce & Gabbana
|L’or di J’adore - Dior
|Mon Guerlain
|Narciso Rouge - N. Rodriguez
|Olympea - Paco Rabanne
|Pleasures Este Lauder
|Rem - Reminiscence Paris
|Roma - Laura Biagiotti
|Rush Gucci
|Signorina Ferragamo
|Tagete - Profumum Roma
|The One D&G

ЦІНА

100 ml
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 43.99
|€ 30.99

ЦІНА

TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

відповідно до" ст. 21. cpi Така реклама відповідає вимогам статті 1bis №1, букви d), e), g)
та h), Директиви 84/450/ЄС та статті 4 Законодавчого декрету. 145/2007 про
порівняльну рекламу ».
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the wellness beauty

®

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРФУМІВ ДЛЯ НЮХОВИХ СІМЕЙ

ДОМІНУЮЧІ НОТИ |ВІЛЬНО НАТХНЕННИЙ НАСТУПНИМИ ПАРФУМАМИ НА РИНКУ *
КОД

КОД

100 ml

TESTER

| HAB-M100ml-9 | HABT-M03ml-9
| HAB-M100ml-57 | HABT-M03ml-57
| HAB-M100ml-61 | HABT-M03ml-61
| HAB-M100ml-33 | HABT-M03ml-33
|HAB-M100ml-105 |HABT-M03ml-105
|HAB-M100ml-138 |HABT-M03ml-138
| HAB-M100ml-62 | HABT-M03ml-62
| HAB-M100ml-12 | HABT-M03ml-12
| HAB-M100ml-136 | HABT-M03ml-136
| HAB-M100ml-35 | HABT-M03ml-35
| HAB-M100ml-4 | HABT-M03ml-4
|HAB-M100ml-65 |HABT-M03ml-65
| HAB-M100ml-102 | HABT-M03ml-102
| HAB-M100ml-11 | HABT-M03ml-11
| HAB-M100ml-27 | HABT-M03ml-27
|HAB-M100ml-75 |HABT-M03ml-75
|HAB-M100ml-78 |HABT-M03ml-78
|HAB-M100ml-122 | HABT-M03ml-122
|HAB-M100ml-158 | HABT-M03ml-158
|HAB-M100ml-159 | HABT-M03ml-159

ЧОЛОВІК
9
57
61
33
105
138
62
12
136
35
4
65
102
11
27
75
78
122
158
159

Original flowery fougère
Fresh flowery citrus fruit
Woody aromatic deep
Woody aromatic decisive
Active Fougère
Amber fern
Aromatic musky fougère
Woody warm powder
Amber fern
Bold aromatic hesperidate
Oriental delicate fougère
Pure fresh spiced
Woody aromatic
Eastern Fougère
Woody young chypre
Amber aromatic hesperidate
Cheerful fresh spice
Woody spicy citrus
Spicy woody amber
Citrus Flowery woody

НАТХНЕННИЙ: *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Acqua di Gio’ Armani
Acqua di Parma Col. Assoluta
Bleu de Chanel - Chanel
Bottled - Boss
Dior Homme Sport - Dior
Eau Noir Dior
Eros - Versace
Fahrenheit - Dior
Hugo di Hugo Boss
Invictus - Paco Rabanne
Le Male - J.P .Gautier
Light Blue - Dolce & Gabbana
Luna Rossa - Prada
Roma - Laura Biagiotti
One million - Paco Rabanne
Sauvage - Dior
Terre d’Hermes - Hermes
Valentino
Guilty Gucci
Blu di Bulgary

ЦІНА

ЦІНА

100 ml

TESTER

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРФУМІВ ДЛЯ НЮХОВИХ СІМЕЙ
ДОМІНУЮЧІ НОТИ |ВІЛЬНО НАТХНЕННИЙ НАСТУПНИМИ ПАРФУМАМИ НА РИНКУ *
КОД

100 ml

КОД

УНІСЕКС

TESTER

|HAB-UX100ml-64 |HABT-UX03ml-64
|HAB-UX100ml-39 |HABT-UX03ml-39
|HAB-UX100ml-126|HABT-UX03ml-126
|HAB-UX100ml-151|HABT-UX03ml-151
|HAB-UX100ml-155|HABT-UX03ml-155
|HAB-UX100ml-156|HABT-UX03ml-156
|HAB-UX100ml-38 |HABT-UX03ml-38
|HAB-UX100ml-141|HAB-UX03ml-141
|HAB-UX100ml-152|HABT-UX03ml-152
|HAB-UX100ml-72 |HABT-UX03ml-72
|HAB-UX100ml-154|HABT-UX03ml-154
|HAB-UX100ml-41 |HABT-UX03ml-41
|HAB-UX100ml-153|HABT-UX03ml-153
|HAB-UX100ml-7 |HABT-UX03ml-7
|HAB-UX100ml-157|HABT-UX03ml-157
|HAB-UX100ml-137|HABT-UX03ml-137

64
59
126
151
155
156
38
141
152
72
154
41
153
7
157
137

Woody academic aromatic
Floral citrus marine
Citrus, fruity flowery musk
Spicy woody musky
Citrus, flowery, amber
Spiced, flowery, animal
Amber, woody, fruity
Citrus, woody, amber, precious
Woody flowery citrus
Oriental floral vanilla
Flowery, spicy, woody
Oriental, woody, impact
Citrus, floral musky
Woody light flowering
Citrus, fruity, oriental
Woody oriental

"Торгові марки та назви продуктів, зазначені в цій таблиці, належать їхнім законним власникам:
посилання на бренд та назву інших осіб використовується лише для того, щоб підкреслити
відмінності між ароматами, що продаються, та відповідає принципам професійної чесності

6

НАТХНЕННИЙ: *
|Abercrombie & Fitch
|Acqua di Sale - Profumum Roma
|Acqua di Zucchero - Profumum Roma
|Bois d’Argent - Dior
|Chinatown - Bond N.9
|Costume National - Scent Intense
|Creed Adventus
|Creed Silver Montain
|Green Creed Irish Tweed
|Intense cafè - Montale
|Lost Cherry - Tom Ford
|Naso Matto - Black Afgano
|Neroli Portofino - Tom Ford
|One - Calvin Klein
|Oud - Reminiscence Paris
|Oud Wood Tom Ford

ЦІНА

ЦІНА

100 ml

TESTER

|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

відповідно до" ст. 21. cpi Така реклама відповідає вимогам статті 1bis №1, букви d), e), g)
та h), Директиви 84/450/ЄС та статті 4 Законодавчого декрету. 145/2007 про
порівняльну рекламу ».

€ 11,99

ПОРОЖНІЙ
ЕКО
ШКІРЯНИЙ МІШОК
20 ТЕСТЕР
COD. HAB-BST-SMALL

€ 26,99
ПОРОЖНІЙ
ЕКО
ШКІРЯНИЙ МІШОК
144 ТЕСТЕР
COD. HAB-BST-BIG

КОД

REFILL

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАРФУМІВ ДЛЯ НЮХОВИХ СІМЕЙ
REFILL

W| HAB-W100ML-28-REF 28
| HAB-W100ML-1-REF
1
| HAB-W100ML-32-REF 32
| HAB-W100ML-19-REF 19
| HAB-W100ML-13-REF 13
| HAB-W100ML-14-REF 14
| HAB-W100ML-16-REF 16
| HAB-W100ML-10-REF 10
| HAB-W100ML-137-REF 37
| HAB-W100ML-24-REF 24
| HAB-W100ML-142-REF 142
| HAB-W100ML-30-REF 30
| HAB-W100ML-22-REF 22
| HAB-W100ML-6-REF
6
M| HAB-M100ML-9-REF
9
| HAB-M100ML-33-REF 33
| HAB-M100ML-12-REF 12
| HAB-M100ML-75-REF 75
| HAB-M100ML-65-REF 65
| HAB-M100ML-4-REF
4
|HAB-M100ML-78-REF 78
UX |HAB-UX100ML-35-REF 35
|HAB-UX100ML-27-REF 27
|HAB-UX100ML-64-REF 64
|HAB-UX100ML-41-REF 41
|HAB-UX100ML-7-REF
7
|HAB-UX100ML-38-REF 38
|HAB-UX100ML-151-REF 151
|HAB-UX100ML-39-REF 39
|HAB-UX100ML-72-REF 72

Delicate fruity flowery chypre
Oriental amber musky
Tonic fruity flowery
Sweet oriental floral
Woody chypre flower
Flowery flowery showy
Light woody fougère
Oriental amber mistress
Flowery woody chypre icon
Particularly floral musky
Flowery flowery powdery woody
Eccentric flowery fougère
Flowery, pure amber
Eastern amber sugar
Original flowery fougère
Woody aromatic decisive
Woody warm powder
Amber aromatic hesperidate
Pure fresh spiced
Oriental delicate fougère
Cheerful fresh spice
Bold aromatic hesperidate
Woody young chypre
Woody academic aromatic
Oriental, woody, impact
Woody light flowering
Amber, woody, fruity
Spicy woody musky
Floral citrus marine
Oriental floral vanilla

"Торгові марки та назви продуктів, зазначені в цій таблиці, належать їхнім законним власникам:
посилання на бренд та назву інших осіб використовується лише для того, щоб підкреслити
відмінності між ароматами, що продаються, та відповідає принципам професійної чесності

НАТХНЕННИЙ: *
| Si - Arman
| Black Opium - Yves S. Laurent
| Chloé
| Coco Mademoiselle - Chanel
| Hypnotic Poison - Dior
| J’adore - Dior
| Light blue - Dolce & Gabbana
| Roma - Laura Biagiotti
| La vie est belle - Lancôme
| For Her - Narciso Rodriguez
| Narciso Rouge - N. Rodriguez
| Lady Million - Paco Rabanne
| Alien -Thierry Mugler
| Angel Tm -Thierry Mugler
| Acqua di Gio’ Armani
| Bottled - Boss
| Fahrenheit - Dior
| Sauvage - Dior
| Light Blue - Dolce & Gabbana
| Le Male - J.P .Gautier
| Terre d’Hermes - Hermes
| Invictus - Paco Rabanne
| One million - Paco Rabanne
| Abercrombie & Fitch
| Naso Matto - Black Afgano
| One - Calvin Klein
| Creed Adventus
| Bois d’Argent - Dior
| Acqua di Sale - Profumum Roma
| Intense cafè - Montale

ЦІНА

100 ml

|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99

відповідно до" ст. 21. cpi Така реклама відповідає вимогам статті 1bis №1, букви d), e), g)
та h), Директиви 84/450/ЄС та статті 4 Законодавчого декрету. 145/2007 про
порівняльну рекламу ».

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

7

Практичні багаторазові тестери з кришталевого скла з
гвинтовою кришкою.
Ідеально, щоб завжди носити його з собою та заряджати
наповненнями з величезного каталогу парфумів Sorgenta.
Упаковка в комплекті.

88

НЕЗАБАРОМ:
ПОДАРУНКОВА КОРОБКА

9 9

ЦИТРУСОВІ ФРУКТИ

АРОМАДИФУЗОР

“CUORE DIVINO”
500ml

HPF-PACAGR500

HPF-PACD500

€ 39,99
Високостійкий навколишній аромат
з ватними паличками, що міститься у

СИНІЙ

чудовій кришталевій склянці.
Його сильний фруктовий аромат з
квітковими нотками додасть вашій
кімнаті інтенсивний і п’янкий, теплий
і розслаблюючий аромат.

6 БАВОВНЯНІ ЗАПАСНІ
ПАЛИЧКИ
34 СМ
ВИСОКА ДИФУЗІЯ

€ 4,99
HPF-RICBAST

10
10

Практична заміна 6 паличок довжиною 34
см з високодифузійної бавовни, ідеально
підходить для пожвавлення динаміків,
відрегулювавши їх розмір, при необхідності
вирізавши зайве.

HPF-PACA500

АПЕЛЬСИН
І КОРИЦЯ

ГРАНАТОВИЙ

ОРХІДЕЯ
І ВАНІЛЬ

ТАЛЬК

МОРСЬКИЙ БРИЗ

ЛАВАНДИ

ЛИМОН І ЦИТРОН

МОХ

11
11

®

АРОМАТЕРАПІЯ

Найдешевше рішення для
парфумерних кімнат шляхом
повторного використання красивих
скляних флаконів.

Ви також можете замінити надмірно використані
палички.

sorgenta.it

АРОМАДИФУЗОР

ЗАПРАВЛЯТИ
500ml

€ 29,99
ЦИТРУСОВІ
ФРУКТИ
HPF-PACAGR500REF

АПЕЛЬСИН І
КОРИЦЯ
HPF-PACAC500REF

КЛАСИЧНИЙ
ЧЕРВОНИЙ

HPF-PACLAV500REF

МОРСЬКИЙ БРИЗ
HPF-PACBM500REF

ТАЛЬК
HPF-PACTLC500REF

СИНЄ ВІДЧУТТЯ
HPF-PACA500REF

HPF-PACD500REF

МОХ

ГРАНАТ

HPF-PACMSK500REF

HPF-PACM500REF

ЛИМОН І ЦИТРОН

ОРХІДЕЯ І ВАНІЛЬ

HPF-PACCDRLM500REF

HPF-PACORVAN500REF

12

ЛАВАНДИ

Найрозумніше рішення для персоналізації
будь -якого середовища
з найбільш стимулюючими ароматами.
АБО ПРОСТО ЗІБРАТИ ЇХ УСІ!

НОМЕР
АРОМАТ СПРЕЙ
100ml

ЦИТРУСОВІ ФРУКТИ
HPF-PACAGRSPRY100

АПЕЛЬСИН І КОРИЦЯ
HPF-PACACSPRY100

КЛАСИЧНИЙ
ЧЕРВОНИЙ
HPF-PACDSPRY100

ГРАНАТ

HPF-PACMSPRY100

ОРХІДЕЯ І ВАНІЛЬ
HPF-PACORVANSPRY100

€ 6,99
ЛАВАНДИ

HPF-PACLAVSPRY100

МОРСЬКИЙ БРИЗ
HPF-PACBMSPRY100

ТАЛЬК

HPF-PACTLSPRY100

СИНЄ ВІДЧУТТЯ
HPF-PACASPRY100

МОХ

HPF-PACMSKSPRY100

ЛИМОН І ЦИТРОН
HPF-PACCDRLMSPRY100

€ 0,99
БАГАТОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
СПРЕЙ ФЛАКОН
250ml

HPF-PASPRRIC250

Ваш улюблений домашній
аромат тепер також у
практичній версії спрею, який
наповниться вашими
уподобаннями.
13

®

farmacosmetics

Лінія Farmacosmetics Halbèa
Природні, біологічні,
на службі вашої краси

Олія німу - прекрасний
косметичний засіб, що
використовується в
чистому вигляді або як
основа, воно допомагає
зберегти шкіру здоровою
та добре живитися
завдяки своїй глибокій
зволожуючій дії, діє,
зменшуючи ознаки
старіння, допомагає
захистити шкіру від
атмосферних агентів та
вільних радикалів.
Він також благотворно
впливає на нігті та
волосся.
100%
PURE
Масло з тисячею
ресурсів протидіє
недолікам шкіри,
викликаним патологіями
псоріазу, прищів,
дерматитів,
фурункульозу, екземи та
грибків шкіри та нігтів.

€ 46,99 500

ml

HF-ONP500ML

€ 7,49 10
HF-ONP10ML

14

ml

€ 15,99 100
HF-ONP100ML

ml

HERBS

31 Herbs Pure Oil продукт,
придатний для
всіх, дуже
корисний при
симптомах застуди
або для розігріву
м’язів.

чиста
олія

Sweet orange, Pine, Eucalyptus,
Tropical Verbena, Bitter Orange,
Lemon, Scots pine, Mountain pine,
Fennel, Peppermint,
Wild mint, Mandarin, Thyme,
Melaleuca, Cinnamon, Lemon balm,
Rosemary, Juniper, Eucalyptus citriodora,
Bergamot, Eugenia caryophyllata, Lavender,
Patchouli, Oak musk, Sage, Menthol,
Cinnamon from Celyon.

€ 31,99
100 ml
COD. HF-O31
ЯК
ВИКОРИСТОВУВ
АТИ:
consulta il sito
sorgenta.it.

Чиста касторка - це
рослинна олія, яка
використовується для
догляду за сухим волоссям,
має живильну, зміцнюючу
та полірувальну дію, також
корисна для додання
об’єму та сили віям. Серед
інших переваг, він лікує
запалену шкіру, зволожує її
та зменшує прищі.

€ 9,99

100% PURE
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ.
Волосся. Налийте кілька крапель
безпосередньо на вологе чисте
волосся перед сушінням.
Шкіра. Увечері нанесіть кілька
крапель на обличчя та область
декольте та помасажуйте.
Губа. Нанесіть касторову олію на
губи, щоб зволожити, живити та
лікувати сухість, або при
необхідності промокніть губи
кількома краплями.
Вії. Нанесіть касторову олію на вії,
уникаючи потрапляння її в очі.
Використовуйте добре вимиту
щітку для туші.

€ 14,99 100
HF-OLRIC

ml

8ml

HF-OLRICCIGL

Спеціально для вій 8 мл з
аплікатором Робить вії міцнішими,
довшими та густішими. Його також
можна використовувати для брів та
волосся.
Спосіб застосування: нанесіть
спеціальну щітку на чисті вії ввечері
або коли захочете.
Масло має тенденцію до застигання.
Підійдіть до джерела тепла.
Перед використанням продукт
струсіть.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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WHITE GOLD LINE

ОСЛЯЧЕ МОЛОКО
Осляче
молоко
називають
«білим
золотом» косметики.
Насправді
він
характеризується
наявністю
незліченної
кількості мінералів та
білків, які надають шкірі
шовковистість і м’якість.

СИРОВАТКА
ДЛЯ

ОБЛИЧЧЯ
30 ml

€24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть
кілька
крапель
сироватки безпосередньо на
обличчя і злегка помасажуйте.
Регулярно обробляйте шкіру двічі
на день.

16

Осляче молоко багате
вітамінами А і Е, обидва
вони дуже важливі для
запобігання
старінню
шкіри, оскільки вони
впливають відповідно на
оновлення мембран і на
стабільність клітинних
структур. Крім того, він

КРЕМ

ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ
ДЕНЬ 50 ml

€24,99 € 15,99

харак теризується
вітаміном С, який
сприяє уповільненню
старіння шкіри та
прискорює механізми
загоєння.

КРЕМ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
НІЧ

50 ml

€ 24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

HF-LOBLATASVG50ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносьте крем для обличчя
щоранку
після
очищення.
Розподіляйте його обережними
круговими рухами зсередини
назовні і знизу вгору до повного
вбирання.
Нанесіть на неушкоджену шкіру,
уникаючи області навколо очей.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносьте крем для обличчя
щовечора
після
очищення.
Розподіляйте його обережними
круговими рухами зсередини
назовні і знизу вгору до повного
вбирання.
Нанесіть на неушкоджену шкіру,
уникаючи області навколо очей.

КРЕМ
КРЕМ
ДЛЯ РУК ДЛЯ НІГ
100 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть крем на руки за необхідності
і масажуйтедовбирання.

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА

200 ml
€ 23,99

€ 17,99

HF-LOBLATASCRCORP200ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Після душу або ванни вилийте на
долоню трохи продукту і
помасажуйте повільно круговими
рухами, поки продукт повністю не
вбереться.

100 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Після ретельного очищення ділянки,
що підлягає обробці, нанесіть
щедрий шар крему і помасажуйте до
вбирання.

ІНТИМНЕ

ВМИВАННЯ
280 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Налийте інтимний засіб для
чищення на долоню, очистіть
уражені частини і ретельно
промийте.
Тільки
для
зовнішнього17
застосування.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

WHITE GOLD LINE

ОСЛЯЧЕ МОЛОКО

ГЕЛЬ ДЛЯ ШАМПУНЬ МАСКА ДЛЯ
500 ml
ВОЛОССЯ
ДУШУ
€ 16,99 € 13,99
500 ml

500 ml

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Помістіть пінну ванну на долоні
вашої руки. Акуратно очистіть
тіло,
помасажуйте
на
попередньо
вологу
шкіру.
Ретельно промийте.
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HF-LOBLATASSHMP500ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть шампунь на вологе
волосся, злегка помасажуйте
шкіру голови і, можливо, додайте
трохи води. Наполягайте на лінії
росту
волосся,
натискаючи
кінчиками пальців і чергуючи цей
рух з круговими масажами.
Ретельно промийте волосся.

€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанести після шампуню і змити.
Ваше волосся буде живитися, а не
обтяжуватись.

БЛИСКУЧА
ЗГЛАДЖУВАННЯ
МОЛОКО

REVIVE
CURLS

З КЕРАТИНОМ ТА

З КЕРАТИНОМ ТА
ВІТАМІНОМ Е

200 ml

200 ml

АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ

€ 22,99

€ 14,99

HF-LOBLATASMASCAP500ML

Гладка і блискуча, як шовк. Велика
тривалість.
Згладжуюче сяюче молоко Halbea Farmacosmetics для
кучерявого волосся на основі кератину та арганової
олії має виразну дію, проникає у структуру волосся,
поширюється всередині волокон і збільшує його
товщину, створюючи ефект ліфтингу. Він надає
волоссю життєвої сили і блиску, зберігаючи ідеальну
гладкість протягом декількох днів. Сироватка
захищає волосся від нагрівання при використанні
фена та випрямляча та усуває зайвий обсяг.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Розподіліть 2 краплі сироватки рівномірно на вологі
кінчики, перед випрямлячем, щоб захистити їх від
спеки, або після випрямляча, щоб надати
надзвичайний блиск.

ТЕРМОЗАХИСНИЙ

СПРЕЙ

DOUBLE ACTION
з лляним насінням

200 ml

€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML

€ 22,99 €

14,99

HF-RR200ML

Обсяг і визначення. Велика тривалість.
Сироватка Halbea Farmacosmetics Revive Curl на
основі кератину та вітаміну Е має еластичну дію,
зволожує шкіру голови та закриває лусочки,
характерні для сухого кучерявого волосся. Надає
об’єм, чіткість і блиск хвилястому, натуральному
кучерявому або завитому волоссю для м’якого та
витонченого волосся.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Рівномірно розподіліть 2 краплі сироватки на
вологі кінчики, дайте їй висохнути природним
чином або скористайтеся дифузором.

Спрей -термозахист проти пластини та
фена.
Гладка і блискуча, як шовк.
Термозахисний спрей, сформульований з дуже
багатою сумішшю рослинних екстрактів, таких як
білизна, мандола, кропива, мальва та соняшник,
для загортання волосся в живильну та
реструктуризуючу суміш, здатну захистити їх від
надмірного
нагрівання
при
використанні
випрямляча та фена. Продукт створює захисну
плівку по всій довжині, зберігаючи їх від надмірного
нагрівання та зберігаючи природну.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Післямиттяшампунемнанесітьтермозахиснийспрей
на вологе волосся, перш ніж приступати до сушіння.
Крімтого,розпилітьнасухеволоссяпередукладанням
за допомогою випрямляча або плойки. Розпиліть
засіб на волосся, залишаючи коріння і
зосереджуючись особливо на кінчиках, які більше
піддаються
пошкодженню,
викликаному
нагріванням. Сяй.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ЛІНІЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ

РАВЛИК СЛИЗ

СИРОВАТКА
ДЛЯ

®

ОБЛИЧЧЯ

farmacosmetics

GHOST
MASK
20 ml
€ 12,99

30 ml
€ 23,99

€ 9,99 HF-GHBL

Маска з терпкими властивостями,
особливо підходить для будь -якої
проблемної шкіри, діє на шкіру обличчя,
надаючи гладкий ефект. Алое вера
має заспокійливі та освіжаючі
властивості,
зберігає
клітинне
зволоження. Ідеально підходить для
сухої шкіри, слимаків равликів, дуже
багатих мукополісахаридами, має
плівкоутворюючі, захисні та зволожуючі
властивості. Екстракт ромашки з
відомими
заспокійливими
та
заспокійливими властивостями. Його
рідка консистенція дозволяє швидко
наносити на обличчя пальцями і має
гарний аромат, дуже ніжний і приємний.

ЧИСТА

СИРОВАТКА
20 ml
€ 23,99

€ 19,99

Глибоко зволожуюча, живильна,
реструктуризуюча дія. Формула на
основі збалансованої комбінації
активних інгредієнтів, які захищають
шкіру від зневоднення, покращують
тонус, пружність та еластичність
шкіри.
Чиста
гіалуронова
кислота
спеціально
розроблена
з
молекулярною масою, подібною до
маси шкіри, що дозволяє їй легко і
ефективно
вбиратися.
З
ексклюзивною
формулою
та
насиченою текстурою він дуже
корисний у випадках, коли шкіра
втрачає тонус та еластичність:
причини, що призводять до утворення
зморшок.
При
щоденному
використанні шкіра стає щільною та
пружною.
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КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

50 ml
€ 23,99

HF-SPBV

€ 16,99 HF-SVBL

Щоб зберегти природний блиск, шкірі
щодня потрібне не тільки зволоження,
а й ефективний захист від зовнішніх
факторів (сонячного випромінювання,
забруднення, стресу). Ліфтинг сироватка для обличчя, багата
активними інгредієнтами, слимаком
равликів, мінеральними солями та
вітамінами, корисна для зневодненої
та нееластичної шкіри, а нова система
фільтрації дозволяє ефективно
захищатися від шкідливих зовнішніх
факторів. Рідкокристалічна структура
цієї емульсії, що імітує структуру
природної
гідроліпідної
плівки,
характеризує її дію "Подвійний ефект":
негайне поглинання та безперервне
вивільнення активних інгредієнтів.
Бархатистий і нежирний, він швидко
тане на шкірі протягом усього дня і

€ 17,99 HF-CVBL

Щоб зберегти природний блиск, шкірі
щодня потрібне не тільки зволоження,
а й ефективний захист від зовнішніх
факторів (сонячного випромінювання,
забруднення, стресу). Крем для
обличчя має антивікову дію. Багатий
на активні інгредієнти, такі як слимак
равликів, мінеральні солі та вітаміни,
він
ідеально
підходить
для
нееластичної та зневодненої шкіри, з
інноваційною системою фільтрації
формул, він ефективно захищає
обличчя від шкідливих зовнішніх
факторів.
Емульсія
з
рідкокристалічною
структурою,
подібною до гідроліпідної плівки шкіри,
має дію "подвійного ефекту": негайне
поглинання та вивільнення активних
інгредієнтів. Бархатистий, нежирний,

ЗАСІБ

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
ОБЛИЧЧЯ

100 ml

250 ml

€ 17,99 € 13,99

КРЕМ
ДЛЯ НІГ

HF-DVBL

Миючий засіб для обличчя - це рідке
мило з слимаком слимаків, особливо
підходить для людей з сухою та
дратівливоюшкірою.
Равликова слизь діє на шкіру
обличчя, не виснажуючи природний
захист і не змінюючи гідроліпідний
баланс.
Ідеально проти перших ознак
старіння. Завдяки алое вера,
присутнім у формулі, він підходить
для шкіри, почервонілої та
потрісканої від сонця, вітру,
забруднення та використання
занадто агресивних миючих засобів,
повертаючишкірім’якістьіблиск.

€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

Багатий
активними
інгредієнтами, такими як слимак
равликів, алантоїн, вітамін Е,
масло ши та гіалуронова
кислота.
Крем для ніг здатний негайно
відчути свіжість і самопочуття.
Його натуральні компоненти
поглинаються
шкірою
ніг,
роблячи їх м’якими і злегка
ароматними.

ВМИВАННЯ

КРЕМ
ДЛЯ РУК

€ 17,99 € 13,99

€ 16,99 € 11,99

ІНТИМНЕ
250 ml

HF-DIBL

Равлик Слиз Інтимна Cleanser
вказується для всіх біологічних
фаз жінок: підлітковий вік,
менструація,
вагітність
і
менопауза. Він м'яко очищає,
поважаючи природний захист
слизових
оболонок.
За
формулою екстракти мальви та
календули
завдяки
своїм
специфічним
властивостям
роблять це миючий засіб
ідеальним навіть за наявності
сухості та інтимного свербіння.
Його легка текстура і приємний
аромат негайно залишають
відчуття благополуччя протягом
усього дня. Він гарантує
правильну щоденну гігієну,
поважаючи фізіологічний PH
інтимних частин.

100 ml
HF-CMBL

Потрійне дію процедура для рукнігтів,
специфічним
для
збезводненої, сухий і легко
почервоніння рук.
Багатий
специфічними
активними інгредієнтами, такими
як слимак слимаків, оливкова
олія, масло ши, вітамін Е та
гіалуронова кислота, крем для
рук відновлювальної лінії Halbea
запобігає агресії з боку зовнішніх
агентів,
і
його
можна
використовувати
навіть
за
наявності тріщин.
Вітаміни, що містяться у його

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ЛІНІЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ

РАВЛИК СЛИЗ
®

farmacosmetics

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА
200 ml
€ 19,99

€ 15,99 HF-CCBL

Для того, щоб зберегти свою
природну яскравість, шкіра
потребує не тільки зволоження,
але і ефективний захист від
зовнішніх впливів (сонячна
радіація,
забруднення
навколишнього
середовища,
стрес) на щоденній основі.

Крем для тіла відновлювальної
лінії Halbea багатий активними
інгредієнтами, такими як слимак
равлика, мінеральними солями
та
вітамінами,
ідеально
підходить для зневодненої та
сухої шкіри, а нова система
фільтрації ефективно захищає її
від
шкідливих
зовнішніх
факторів.
Рідкокристалічна структура цієї
емульсії, подібна до гідроліпідної
плівки шкіри, характеризує дію
"Подвійний ефект": негайне
поглинання та безперервне
вивільнення
активних
інгредієнтів.
Бархатистий
і
нежирний, він швидко тане на
шкірі і надає протягом усього дня
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СКРАБ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ
200 ml
€ 24,99

€ 19,99 HF-SCRBL

Скраб для обличчя регенеруючої
лінії Halbea призначений для
оптимального
очищення
обличчя.
Скраб видаляє забруднення,
мертві клітини та вугри з поверхні
шкіри, готуючи шкіру до прийому
інших процедур, таких як
очищаюче молоко та специфічні
тоніки, посилюючи косметичний
ефект.
Цей продукт сприяє розширенню
пір,
отримує
невелике
підвищення температури шкіри,
тим
самим
полегшуючи
видалення чорних крапок і
надлишку
шкірного
сала.
Вазодилатація також завжди
була відмінним допоміжним

ШАМПУНЬ
500 ml
€ 18,99

€ 13,99 HF-SHBL

Ідеально
підходить
для
пошкодженого і ламкого волосся.
Він надає волоссю м'якість,
шовковистість і миттєвий блиск.

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУШУ
500 ml
€ 18,99

€ 13,99 HF-BDBL

М'який і ніжний на шкірі, він
перетворює
час
ванни
в
комфортний відпочинок.
Містить PURE РАВЛИК СЛИЗ,
дорогоцінного
союзника
для
чутливої шкіри, яка потребує
захисту. Підходить для зневодненої
та нееластичної шкіри.
У гармонії з природою до гелю для
душу Snail Slime не додаються SLES,
парабени, силікони, мінеральні
масла та барвники.

БАЛЬЗАМ
500 ml
€ 19,99

€ 15,99 HF-BALBL

Равликовий слизь бальзам - це
специфічний
продукт
з
живильною, розпушувальною та
реструктуризуючою
дією,
особливо
підходить
для
обробленого або ослабленого
волосся. Равликова слизь у
синергії
з
олією
аргану,
екстрактами лайма та гібіскуса
робить цей бальзам інтенсивною
косметичною
процедурою.
Волосся одразу стане більш

ПОЛОСКАННЯ

РОТА
500 ml
€ 19,99

€ 15,99 HF-COLBL

Рідина для полоскання рота, з
равликом слизу і активного алое
вера на 25%, формулюється з
комбінацією натуральних активних
інгредієнтів *. Наявність слизу
равлики, багатої вітаміном Е,
чинить антиоксидантну дію, яка
захищає та зменшує запалення.
Завдяки своїм специфічним діям
екстракти алое вера та мальви та
календули роблять його корисним у
присутності чутливих ясен. Ефірна
олія мелалевки, екстракт прополісу
та ксиліт, завдяки їх здатності
уникнути розмноження бактерій,
сприяють
відновленню
дії
мікробної флори рота.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

23

SOOTING LINE

АЛОЕ ВЕРА
®

farmacosmetics

СИРОВАТКА
ДЛЯ

ОБЛИЧЧЯ
30 ml
€ 22,99

€ 16,99

HF-SVAV

100 ml
€ 23,99

€ 16,99

HF-AVPURE

Дуже свіжий продукт для делікатної
зони навколо очей. Формула з 40%
соком алое вера, корисна для
зневодненої та нееластичної шкіри.
Легка текстура вбирається миттєво,
даруючи свіже самопочуття та
відчуття миттєвого полегшення.
Відмінний союзник для захисту та
збереження молодості!
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щодня один раз на день
на уражені ділянки, масажуючи до
повного вбирання.

Чистий алое вера у свіжому гелі,
сформульований з 90% соку алое і
повністю використовує надзвичайні
достоїнства
цієї
рослини
(заспокійливий,
пом'якшуючий,
зволожуючий).
Його свіжа і легка формула, яка
швидко
вбирається,
особливо
підходить для шкіри, що зазнає
стресу під впливом зовнішніх
факторів: тепла, холоду та миючих
засобів.
Його можна використовувати кілька
разів, навіть після перебування на
сонці, після гоління або видалення
волосся.

КРЕМ ДЛЯ

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА

ОБЛИЧЧЯ
50 ml
€ 23,99
HF-CVAV

€ 17,99

Шкіра загартувалася протягом дня,
стала
помітно
яскравішою,
м'якшою
та
рівномірнішою.
Наявність соку алое, меду та
вітаміну Е робить цей продукт
ідеальним для зневодненої та
сухої шкіри. Відмінний як щоденний
догляд для всіх типів шкіри, має
легку і шовковисту текстуру,
справжнє задоволення, яке можна
подарувати вранці, щоб розбудити
почуття!
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щодня один раз на день
на уражені ділянки, масажуючи до
повного вбирання.
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ЧИСТЕ
АЛОЕ
ВЕРА

200 ml
€ 19,99
HF-CCAV

€ 15,99

М'яка шкіра протягом усього дня,
помітно яскравіша, м'якша та
рівномірніша. Наявність соку алое,
меду та вітаміну Е робить цей
продукт ідеальним для зневодненої
та сухої шкіри.
Відмінний як щоденний догляд для
всіх типів шкіри, має легку і
шовковисту текстуру, справжнє
задоволення,
яке
можна
подарувати вранці, щоб розбудити
почуття!

ІНТИМНЕ

ВМИВАННЯ
250 ml
€ 17,99

€ 13,99

HF-DIAV

Особливо делікатна фізіологічна
формула рН для очищення
інтимних зон. М'яко очищає,
поважаючи природний захист
слизових оболонок. Збагачений
соком алое, він дає миттєве
відчуття свіжості та покращує
інтимне самопочуття.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на зовнішні особисті частини,
очистіть і промийте.

КРЕМ
ДЛЯ РУК
100 ml

€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

Contains a high amount of aloe vera (40%).
Prevents aggression from external agents, it
can also be used in the presence of cracks.
Delicately scented, it absorbs quickly and is
non-greasy. Contains carefully selected
ingredients of natural origin. Furthermore,
in order to maintain a high naturalness,
neither paraffin nor mineral oils are used in
its compositional formula. Useful not only
for the hands, but in fact plays an effective
protective action also on the nails.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Apply every day once a day on the affected areas,
massaging until completely absorbed.

ЗАСІБ

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
ОБЛИЧЧЯ

250 ml
€ 17,99

€ 13,99

HF-DVAV

Свіже і делікатне очищення за
допомогою цього гелю для
змивання, швидкого та приємного
у використанні. Завдяки алое
вера, що міститься у формулі, цей
продукт ідеально підходить у разі
почервоніння та потрісканої шкіри
голови, викликаної сонцем, вітром,
забрудненням та використанням
занадто агресивних миючих
засобів. Повертає шкірі м’якість і
яскравість.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на обличчя, очистіть і змийте.
Уникайте контакту з очима.

КРЕМ
ДЛЯ НІГ
100 ml

€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

Ніжна емульсія, завдяки своїй
формулі на основі алое вера,
ефірної олії м’яти та дорогоцінних
дермофільних рослинних олій,
вона ідеально підходить для всіх
типів шкіри, навіть для найбільш
пошкодженої або потрісканої.
Ефективний як пом’якшуючий,
освіжаючий та підбадьорливий
засіб, він спеціально призначений
для
відновлення
первісного
самопочуття, еластичності та
м’якості
та
заспокоєння
почервоніння та дрібних тріщин.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Розподіліть на чисті та сухі ноги та

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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SOOTING LINE

АЛОЕ ВЕРА
ШАМПУНЬ
500 ml
€ 18,99

€ 13,99

HF-SHAV

Ідеально
підходить
для
пошкодженого і ламкого волосся.
Він надає волоссю м'якість,
шовковистість і миттєвий блиск.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть невелику кількість засобу
на вологе волосся. Помасажуйте і
змийте теплою водою.

СПРЕЙ
ПЕРШОЇ

ГЕЛЬ ДЛЯ
ANTI
CELLULITE ДУШУ

200 ml

500 ml

€ 22,99

€ 18,99

€ 17,99

HF-CAAV

HF-BDAV

Антицелюлітний крем *-це свіжий
гель, який швидко вбирається
навітьбезмасажу.Зефектомльоду
він використовує властивості
холоду, який, як відомо, сприяє
периферичній
циркуляції
та
протидіє утриманню води. Це
корисно, коли помітні дефекти
целюліту, наприклад, наявність
шкірки апельсинової кірки, а також
атонічні та нееластичні тканини.
Багатий
натуральними
косметичними
активними
інгредієнтами, які підтримують
«холодний» ефект.

Приємно свіжий і з ніжним
ароматом,
він
перетворює
очищення в мить чудового
задоволення. Формула з алое
вера діє, поважаючи баланс
епідермісу, для делікатного
очищення та шовковистої та
оксамитової шкіри. У гармонії з
природою до гелю для душу з
алое вера не додаються SLES,
парабени, силікони, мінеральні
масла та барвники.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

CAFFEINE, CARNITINE, COCOA
EXTRACT,
LIPOLITICS,
ESCIN,
DRAINING, CENTELLA, BLUEBERRY,
RUSCO: Emollients and Protective
MENTHOL: Cold effect.
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€ 13,99

Налийте невелику кількість продукту
на губку, потріть кожну частину тіла і
змийте.

ДОПОМОГИ

200 ml
€ 16,99

€ 12,99
HF-SAV99

ЗАСИЛЕННЯ ТА
РЕМОНТ
ТАКОЖ ДО делікатної
та чутливої шкіри
99% спрей алое вера
призначений для захисту шкіри
всього тіла. Забезпечує першу лінію
захисту від запалення, подразнення
шкіри та після видалення волосся.
Розпилювач розпилювача дозволяє
легко наносити продукт, коли шкіра
занадто болюча на дотик, особливо
при наявності невеликих порізів,
подряпин, опіків, сонячних опіків,
укусів комах, подразнень через
стрес (прищі). PH збалансований.
Заспокійливу дію навіть на
найчутливішу
шкіру.
Повна
відсутність духів, ефірних масел,
барвників мінімізує ризик алергії.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Розпиліть на оброблювану ділянку і при
необхідності
помасажуйте,
щоб
прискорити всмоктування. Показання:
ДРАЗУВАННЯ,
СЕРДИНЯ,
ОПІКИ,
УКЛАДИ КОМАС, СУНЦЕВА ВИПИЛКА
ПІСЛЯ ГОЛЕННЯ ТА ЕПІЛЯЦІЇ.

Лінія проти старіння

МОЛОЗИВО
СИРОВАТКА
ДЛЯ

ОБЛИЧЧЯ
30 ml

€ 23,99 €

16,99 HF-SVCOL

Сироватка для обличчя з
молозивом, завдяки високому
вмісту молозива та гіалуронової
кислоти, зменшує ознаки старіння
та надає зміцнюючу дію на шкіру.
Сприяє
утворенню
нових
колагенових
та
еластичних
волокон. Після нанесення шкіра
стає
м’якшою
і
набуває
природного вигляду. Сироватку
для молозива наносять на
обличчя та шию, ретельно
очищаючи
та
висушуючи.
Рекомендується використовувати
його перед нанесенням нічного
крему.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити вранці та ввечері на
обличчя, шию та зону декольте.
Візьміть невелику кількість засобу
і розподіліть його рухами, що
йдуть за лініями обличчя.

Поживний

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА
100 ml
€ 22,99 €

15,99 HF-CCCOL

Завдяки спеціальній формулі, багатій
на натуральні активні інгредієнти,
вона надає шкірі яскравість та
еластичність, гарантуючи завжди
свіжий та молодий вигляд. Не містить
барвників, консервантів та вазеліну.
Інноваційна формула призначена
для стимулювання оновлення клітин
із заспокійливим, регенеруючим та
відновлюючим
ефектом.
Висококонцентровані
активні
інгредієнти молозива, масла ши, олії
аргану та вітаміну Е глибоко живлять
і
зволожують,
відтворюючи
оптимальні умови тонусу та
зволоження.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Після ретельного очищення шкіри
розподіліть невелику кількість крему
на ті частини, які потребують
особливого
живлення,
злегка
масажуючи.

КРЕМ

КРЕМ

ДЕНЬ

НІЧ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

50 ml

€ 23,99 €17,99

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

50 ml
HF-CVGCOL

Денний крем для обличчя з
молозивом
і
гіалуроновою
кислотою підходить для всіх типів
шкіри. Він складається з високих
концентрацій
молозива
та
вітаміну Е, які допомагають
відновити рівень зволоження
шкіри. Денний крем для обличчя
живить шкіру обличчя, надає їй
пружність та здоровий вигляд
протягом усього дня. Містить
складові природного фактора
зволоження, допомагає відновити
рівень зволоження та надати
шкірі яскравість та однорідність.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити послідовно вранці, після
ретельного очищення обличчя, масажуючи
ніжними круговими жестами.

€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL

Нічний крем для обличчя
«Молозиво» оптимізує природний
нічний процес відновлення шкіри.
Сильно живить, це справжнє два в
одному; можна використовувати як
нічну процедуру, а також можна
застосовувати раз на тиждень як
маску. Він стимулює вироблення
колагену вночі. Завдяки новому
комплексу активних інгредієнтів він
живить, зміцнює, еластично робить
шкіру і робить її більш підтягнутою,
сформованою та сяючою. Зменшує
зморшки, включаючи горизонтальні
зморшки на шиї.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть нічний крем після сироватки. Його
можна використовувати як маску, щотижня:
нанести велику кількість, залишити на 10
хвилин, потім змити.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Лінія проти старіння

МОЛОЗИВО
ANTI
CELLULITE
200 ml

€ 23,99 €17,99

HF-CACCOL

Антицелюлітний крем від молозива
(ГАРЯЧИЙ ЕФЕКТ) призначений
для протидії недолікам целюліту та
реконструкції ділянок, уражених
накопиченням жиру та затримкою
води. Він не залишає неприємних
жирних залишків, але робить шкіру
м’якою та оксамитовою. Цей крем,
завдяки
вмісту
специфічних
натуральних активних інгредієнтів,
відмінно підходить для місцевого
самомасажу
з
високим
проникненням. Активні інгредієнти
сприяють зменшенню товщини
жирової тканини, пригнічують
утворення нових адипоцитів,
сприяючи
їх
мобілізації,
стимулюють
поверхневу
мікроциркуляцію крові з приємним
відчуттям тепла і негайним і стійким
почервонінням.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:

РІДКЕ

МИЛО

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

250 ml

€ 18,99 €14,99

HF-SVLCOL

Рідке мило для обличчя
«Молозиво» призначене для
ніжної та дуже сухої шкіри. Знижує
ризик запалення шкіри та
зневоднення. Завдяки своїм
активним інгредієнтам і молозиву
шкіра залишається чистою та
свіжою. Він також захищає
природний баланс епідермісу,
уникаючи відчуття стягнутості
шкіри.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть невелику кількість на
обличчя і акуратно помасажуйте
круговими рухами.

Нанесіть велику кількість на уражені
частини і помасажуйте до повного

КРЕМ
ДЛЯ РУК

КРЕМ
ДЛЯ НІГ

€ 16,99 €12,99

€ 16,99 €12,99

100 ml
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HF-CMCOL

Крем для рук з молозивом
ефективний у відновлювальній та
зволожуючій дії не тільки завдяки
своєму ключовому інгредієнту
(молозиво), а й протеїнам шовку,
олії ши та рисовій олії, які
допомагають
відновити
її
еластичність та первісну м’якість.
Продукт можна використовувати
як відновлюючий та захисний
крем.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть крем і масажуйте до
повного вбирання. Повторюйте
кілька разів на день за

100 ml

HFSVCOL

Крем для ніг з молозивом
зменшує мозолі та вперті мозолі.
Він також діє на пошкоджені
ділянки кистей і ліктів. Завдяки
сечовині вона зменшує лущення,
зволожуючи шкіру протягом
тривалого часу для інтенсивного
комфорту.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити 1-2 рази на день на
уражені ділянки. Не підходить для
дітей віком до 3 років

ГЕЛЬ ДЛЯ ШАМПУНЬ
ДУШУ

TONIC
250 ml

€ 18,99 €14,99

500 ml

500 ml
HF-TONCOL

€ 18,99 €14,99

HF-BDCOL

€ 18,99 €14,99

HF-SHCOL

Тонік для молозива ідеально Збагачений молозивом гель для Делікатно
ароматизований
підходить
для
завершення душу ідеально підходить для шампунь від молозива очищає та
очищення шкіри, освіження та щоденного догляду за тілом і збагачує волосся активними
оздоровлення обличчя. Містить підходить для всіх типів шкіри. поживними речовинами на основі
комбінацію
багаторівневих Містить
молозиво,
масло молозива та вітаміну Е, сприяючи
гіалуронових кислот, включаючи макадамії та суміш ретельно зміцненню ламкого волосся, а
гіалуронову кислоту з низькою підібраних
натуральних також відновлюючи м’якість та
молекулярною
масою,
яка інгредієнтів. Усі використані сяйво.
проникає в глибокі шари інгредієнти біорозкладаються і не ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
епідермісу,
сприяючи завдають шкоди навколишньому Нанесіть невелику кількість,
підвищенню еластичності шкіри середовищу.
злегка помасажуйте і змийте. При
та мінімізації видимості зморшок. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
необхідності повторіть процедуру.
Його освіжаюча текстура надає Нанесіть невелику кількість
обличчю відчуття благополуччя, безпосередньо
на
мокрою
відновлює його та отримує сяючу, губкою, щоб отримати багату і
гладку та еластичну шкіру.
м'яку очищувальну піну.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Його наносять ватним диском,
щоб його акуратно постукати і не
втирати.
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Анти-примесная лінія

НІМУ

СИРОВАТКА
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

30 ml
€ 22,49

€ 16,99

HF-SIN

Сироватка
з
дивовижними
ефектами. Більш щільна шкіра,
освітлена та чітка в один дотик,
завдяки численним природним
екстрактам, таким як: рожковий,
німський, аргановий, розмариновий,
хмільний, бузиновий, мучничний,
кедрова,
мальва,
алтейський,
шавлієвий та чорничний, які
синергетично борються із знаками
старіння, що допомагає зменшити
зморшки. Глюконолактон виконує
важливу роль при фотостарінні
шкіри; у складі препарату, у
поєднанні
з
водою,
він
перетворюється
на
глюконову
кислоту,
яка
допомагає
нормальному оновленню клітин і є
потужним зволожувачем. Не жирний.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити навколо очей і навколо рота
1-2 рази на день. Злегка помасажуйте
область і дайте їй проникнути.

КРЕМ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ДЕНЬ

50 ml

€ 23,99 €

18,49 HF-CVGN

Завдяки олії Нім денний крем для
обличчя містить важливі принципи
харчування, такі як флавоноїди,
полісахариди та фенольні, сірчані та
терпенічні
сполуки,
відіграє
фундаментальну
антисептичну,
протизапальну,
в’яжучу,
відновлюючу та загоювальну дію.
Особливо це показано при наявності
жирної та нечистої шкіри, навіть зі
специфічними
шкірними
захворюваннями,
прямо
чи
опосередковано пов’язаними з
такими
станами,
як
вугри,
себорейний дерматит, екзема чи
фолікуліт.
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ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щодня раз на день на
все обличчя, масажуючи до
повного вбирання.

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА
200 ml
€ 19,99 €

15,99 HF-CCN

Німа крем для тіла корисно в разі
розтяжок, завдяки нима масла, що
робить
шкіру
еластичною,
тоноване і зволоженою і заживає
сухий і листкове області. Його
ефект
покращується
при
застосуванні
після
лімфодренажного масажу. При
постійному використанні цей крем
здатний
усунути
ефект
«апельсинової
кірки».
Також
ідеально підходить для засмаги,
завдяки наявності алое вера, що
відновлює зволоження і запобігає
роздратування та почервоніння.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на шкіру та помасажуйте
до вбирання, наполягаючи на
стегнах, сідницях, животі та животі
навіть двічі на день, якщо це
необхідно.

КРЕМ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
НІЧ 50 ml
€ 23,99 €

18,49 HF-CVNN

Особливо для жирної, нечистої,
себорейної та вугрової шкіри.
Завдяки відновлюючим і
стимулюючим властивостям масла
Нім, крем також рекомендується у
разі ослабленої та втомленої шкіри з
тьмяним виглядом та тьмяним
кольором обличчя, він освітлює та
освітлює, повертаючи шкірі свіжість,
бадьорість і тонус. Його регулярне
застосування дає свіже і яскраве
обличчя, гладке і оксамитове, дуже
приємне відчуття легкості, також
відчутне на дотик. Крім того, ця
дорогоцінна олія у взаємодії з алое
вера та гіалуроновою кислотою
розгладжує дрібні зморшки та
бореться з ознаками старіння.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити раз на день на все
обличчя, масажуючи до повного
вбирання.

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 €

16,99 HF-CAN

РІДКЕ МИЛО
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

280 ml
€ 17,49 €

13,49 HF-SVN

Антицелюлітний крем для тіла
Neem корисний для боротьби з
целюлітом завдяки олії Нім і
кофеїну, які з одного боку роблять
шкіру пружною, тонізованою та
зволоженою,
а
з
іншого
оздоровлюють і розгладжують
очищені ділянки. При постійному
використанні цей крем здатний
усунути ефект «апельсинової
кірки». Завдяки наявності алое вера
крем відновлює зволоження і
запобігає
подразненню
та
почервоніння.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на шкіру та помасажуйте
до вбирання, наполягаючи на
стегнах, сідницях, животі та животі
навіть двічі на день, якщо це
необхідно.

Делікатний
миючий
засіб,
підходить для очищення шкіри
обличчя, у разі сухості та
розтріскування;
він
характеризується
потужною
антисептичною дією завдяки
наявності олії німу, здатної
протидіяти розмноженню бактерій
та
грибків.
Він
володіє
зволожуючими та захисними
властивостями, які протидіють
шкідливій дії зовнішніх агентів.
Алое вера, присутній у формулі,
заспокоює роздратовану шкіру і
бореться з почервонінням. При
регулярному використанні він
захищає
шкіру
обличчя,
залишаючи
її
м’якою
та
оксамитовою.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть
невелику
кількість
засобу на обличчя і помасажуйте,
щоб створити м’яку піну; після
очищення ретельно промити.

100 ml

100 ml

КРЕМ
ДЛЯ РУК
€ 16,49 €

12,99 HF-CMN

Крем для рук з олією Нім глибоко
зволожує шкіру, відновлюючи її
природний колір, еластичність і
тонус. Створіть захисний щит від
зовнішніх агентів. Він робить шкіру
пружною і має зволожуючу,
реструктуризуючу та захисну дію.
Він надає відновлюючу дію на
ослаблені, ламкі та зламані нігті:
зміцнює структуру, покращує
еластичність.
Він
зволожує
кутикулу і полегшує ріст здорових і
міцних нігтів. Корисний при псоріазі,
оскільки знімає свербіж, печіння та
запалення.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щодня на шкіру рук. У
разі дуже потрісканої шкіри
рекомендується поєднувати крем
для рук з чистою олією Нім, щоб
полегшити відновлення самого
поверхневого шару.

КРЕМ
ДЛЯ НІГ
€ 16,49 €

12,99 HF-CPN

Відмінний ад'ювант для відновлення
нормальної регенерації шкіри, він
запобігає утворенню порізів і тріщин.
Завдяки олії Нім з відомими
протигрибковими
та
антибактеріальними властивостями,
вона допомагає вилікувати мікози та
грибки шкіри, які виникають особливо
у людей, які часто відвідують загальні
місця, басейни та спортзали. Містить
алое
вера
з
зволожуючою,
заспокійливою,
загоюючою
та
відновлюючою дією: заспокоює,
знімає почервоніння, зволожує,
залишаючи шкіру ніг оксамитовою та
м’якою.

ЯК

ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть засіб на сухі ноги, а після
вмивання помасажуйте до вбирання. У
разі потрапляння в очі негайно промити
їх водою і при необхідності звернутися
до лікаря.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Анти-примесная
лінія

НІМУ

ІНТИМНЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ ШАМПУНЬ
ВМИВАННЯ ДУШУ
280 ml
€ 17,49 €

13,49 HF-DIN

Очищаючий засіб для інтимних
засобів Neem розроблений для
заспокоєння
почервоніння
та
подразнення
інтимних
зон;
розроблений для боротьби з
найбільш відомими інфекціями з
протигрибковою активністю, він
сприяє балансу мікробів, не
змінюючи бактеріальної флори. Він
збагачений алое вера, призначеним
для заспокоєння інтимних зон та
запобігання подразненню. Ретельна
інтимна гігієна стає необхідним
засобом
профілактики,
а
використання
спеціального
миючого засобу в гострій фазі є
відмінним допоміжним засобом у
протидії симптомам. PH 4.0
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ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Очистіть
уражену
ділянку
невеликою кількістю продукту.
Ретельно
промийте,
щоб
видалити всі залишки піни.

500 ml
€ 18,99 €

500 ml
13,99 HF-BDN

€ 18,99 €

13,99 HF-SHN

Гель для душу Neem підходить
для сухої шкіри та розтяжок,
залишаючи шкіру м’якою та
еластичною. Він виконує ніжну
заспокійливу дію і підходить для
чутливої та ніжної шкіри. Алое
вера, що міститься всередині,
допомагає уникнути висихання
шкіри та надає їй зволоження та
свіжості.

нима шампунь корисний у разі
жирного волосся з наявністю
лупи. Олія німу має сильні
дезінфікуючі,
еластичні,
зволожуючі, заспокійливі та
антисеборейні
властивості.
Надає волоссю об'єм, бадьорість
і блиск. З використанням цього
шампуню
волосся
стане
яскравішим і міцнішим.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на шкіру, помасажуйте
ручку продукту, а потім ретельно
змийте.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Розподіліть невелику кількість
шампуню на шкірі голови; потім
розподіліть піну по всій довжині
волосся. Ретельно промити.

Антиоксидантна лінія

АРГАНА

СИРОВАТКА
ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

30 ml

€ 22,49 €

16,99

HF-SIA

Багатоактивна сироватка з легкою
і свіжою текстурою. Він поєднує в
собі
відомі
властивості
антивікової олії Аргану зі
специфічним поєднанням Омега
3 і 6. Він допомагає відновити
природне світло, зволоження та
тонус шкіри обличчя та ніжної
області навколо очей.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносьте вранці та ввечері на
обличчя і м'яко масажуйте шкіру,
поки сироватка не стане ідеально
чистою і сухою. Також ідеально
підходить як основа для макіяжу.

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА
200 ml
€ 19,99 €

15,99

HF-CCA

Косметична процедура з глибокою
зволожуючою дією, підходить для
чутливої шкіри, з лущенням та
почервонінням або з першими
ознаками старіння. Ця цінна,
незамінна олія еліксиру краси багата
вітамінами А, Е, F, а також незамінними
жирними кислотами, лінолевою
кислотою, Омега3 та Омега 6,
флавоноїдами та каротиноїдами.
Екстракт ромашки надає прилив
енергії та свіжості на додаток до
відомих
заспокійливих
та
освітлювальних
властивостей.
Відмінний допоміжний засіб проти
дефектів целюліту, він також містить
олію солодкого мигдалю, рослинний
гліцерин
та
токоферол,
які
допомагають відновити природну
гідроліпідну мантію шкіри для молодої
та зволоженої шкіри.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити кілька разів на день,
масажуючи до повного вбирання.

КРЕМ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
ДЕНЬ

50 ml

€ 23,99 €

18,49

HF-CVGA

Крем з легкою, нежирною
текстурою, швидко вбирається і
забезпечує
інтенсивне
зволоження. Він був спеціально
розроблений для оптимізації
доставки Омега -3 і 6. Колір
обличчя однорідний, а шкіра
виглядає помітно насиченою та
сяючою.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити вранці та ввечері на
обличчя та шию, ніжно масажувати
шкіру, ідеально очищену та
висушену.
Також ідеально підходить як основа
для макіяжу.

КРЕМ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
НІЧ

50 ml

€ 23,99 €

18,49

HF-CVNA

Нічний крем для обличчя, м’який і
негайно вбирається, тонізує шкіру,
роблячи її пружною та оксамитовою.
Помітно контрастує з ознаками
старіння. Інтенсивна формула, яка
згладжує штрихи, змінює дизайн
овалу та ущільнює тканини.
Присутність гіалуронової кислоти
робить шкіру обличчя сильно
зволоженою. Токоферол (вітамін Е), з
іншого боку, має антиоксидантну дію,
яка захищає від старіння шкіри. Алое
вера та алантоїн протидіють сухості
зрілої
шкіри,
стимулюють
мікроциркуляцію
та
ідеально
підходять для девіталізованої шкіри.
Він ідеально підходить для тих, у кого
чутлива шкіра і схильна до
подразнень.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть ввечері акуратно на ідеально
очищену шкіру обличчя та шиї. Також
корисна як основа для макіяжу.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Антиоксидантна лінія

АРГАНА

РІДКЕ

МИЛО
ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ
280 ml
€ 17,49 €

13,49

HF-SVA

Особливо підходить для
людей з сухою та
дратівливою шкірою.
Арганова олія діє на шкіру
рук, не погіршуючи їх
природний захист і не
змінюючи гідроліпідний
баланс шкіри.
Забезпечує захист шкіри для
захисту від втрати тонусу та
настання старіння. Завдяки алое
вера, що є у формулі, він
ефективно бореться з
почервонінням та тріщинами,
викликаними сонцем, вітром,
забрудненням та використанням
занадто агресивних миючих
засобів, повертаючи шкірі м’якість
та яскравість.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Застосовувати у всіх випадках,
коли потрібно очистити руки.
Уникайте контакту з очима.

КРЕМ
ДЛЯ РУК

100 ml
€ 16,49 €

12,99

HF-CMA

Ідеально
підходить
для
щоденного захисту від зовнішніх
факторів. Його багата і легко
вбирається формула робить руки
м'якими і оксамитовими.
Захищає і зміцнює нігті.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити кілька разів на день,
масажуючи до повного вбирання.
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ІНТИМНЕ

ВМИВАННЯ
280 ml
€ 17,49 €

13,49

HF-DIA

Показаний для всіх біологічних фаз
жінок: підліткового віку, менструації,
вагітності та менопаузи. М'яко
очищає, поважаючи природний
захист слизових оболонок. У
формулі екстракти мальви та
календули
надають
пом'якшувальну та заспокійливу
дію, протидіючи подразненню,
сухості та інтимному свербіння.
Його легка текстура і приємний
аромат
негайно
залишають
відчуття благополуччя протягом
усього дня. Це гарантує правильну
щоденну гігієну з дотриманням
фізіологічних показників інтимних
частин. PH 4.0
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на зовнішні особисті
частини, очистіть і промийте.

КРЕМ
ДЛЯ НІГ
100 ml
€ 16,49 €
HF-CPA

12,99

Крем для ніг з аргановою олією
відновлює самопочуття важким і
втомленим ногам і стопам.
Завдяки наявності арганової олії
вона зволожує та захищає шкіру
ніг, покращуючи їх загальний
естетичний вигляд, залишаючи за
ними ідеально доглянуту в усіх
аспектах з перших застосувань.
Збагачений маслом ши та алое
вера, він ідеально підходить для
тріщин на п’ятах і сухих стопах.
Також корисний для ознобу, на
якому
він
виконує
свою
заспокійливу та стимулюючу
функцію дерми.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щовечора, обережно
масажуючи.
Щоб
посилити
поглинання, носіть бавовняні
шкарпетки
всю
ніч.
Не

ANTI
CELLULITE

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУШУ

€ 22,49 €

€ 18,99 €

200 ml
HF-CAA

500 ml

16,99

HF-BDA

Антицелюлітний крем для тілаідеальний рецепт для здорової
та сяючої шкіри. Завдяки дії
кофеїну та арганової олії він
живить, зміцнює, розгладжує і
не жирний. Арганова олія надає
шкірі пружність і м'якість.
Допомагає запобігти появі
розтяжок, сприяє тонусу та
розслаблює напружені м’язи.

М'який і ніжний на шкірі, він
перетворює час ванни в комфортний
відпочинок. Містить чисту арганову
олію, дорогоцінного союзника для
захисту, зволоження та пом’якшення.
У гармонії з природою гель для душу
Argan не містить SLES, парабенів,
силіконів, мінеральних масел та
барвників.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Налийте невелику кількість продукту
на губку, потріть кожну частину тіла і
змийте.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть
на
шкіру
та
помасажуйте до вбирання,
наполягаючи
на
стегнах,
сідницях, животі та животі навіть
двічі на день, якщо це необхідно.

ШАМПУНЬ

підходить для очищення
500 ml Ідеально
та догляду навіть за найбільш

€ 18,99

€ 13,99
HF-SHA

SPECIAL LINE

КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
ПОЛІВІТАМІНИ
КРЕМ ДЛЯ ТІЛА

пошкодженим і ламким волоссям,
шампунь з аргановою олією надає
волоссю м’якість, шовковистість та
миттєвий блиск.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть невелику кількість засобу
на вологе волосся. Помасажуйте
і змийте теплою водою.

Ця швидко вбираюча формула
збагачена концентратом з 10 вітамінів,
що надає шкірі життєвої сили та енергії.
Наявність екстрактів апельсинового,
морквяного та лимонного соків створює
синергетичний ефект для здорового та
яскравого зовнішнього вигляду.

RCM-CCMULTIV300ML

Ніжно ароматний, цей крем для
тіла з
швидко
вбираючою
текстурою, що тане, ідеально
підходить після ванни або душу.
Колаген, основна складова нашої
шкіри, проникає глибоко в шари
шкіри, врівноважуючи присутність
води і захищаючи шкіру від
зовнішніх факторів.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на чисту і суху шкіру,
масажуючи до повного вбирання.

13,99

КОЛАГЕН КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
RCM-CCCOLL300ML

300 ml

€ 24,99

ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на чисту і суху шкіру,
масажуючи до повного вбирання.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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SPECIAL LINE

КРЕМИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ОЛИВКОВА ОЛІЯ
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ
HF-CVSLOLIOL_50ML

50 ml

КАЛЕНДУЛИ

€ 24,99

КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

€ 14,99

РОМАШКА
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

HF-CVSLCAL_50ML

Як використовувати:

Наносьте крем для обличчя
щоранку
після
очищення.
Розподіляйте його обережними
круговими рухами зсередини
назовні і знизу вгору до повного
вбирання.
Нанесіть
на
неушкоджену шкіру, уникаючи
області навколо очей.

HF-CVSLCAMO_50ML

ПЕПТИД ГАДЮКИ

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
HF-CVSLVIPR

ШИПШИНА
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

ВІСЛЮЧЕ МОЛОКО
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

HF-CVSLROSCAN_50ML

HF-CVSLAS_50ML

ROSA MOSQUETA
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

HF-CVSLROSMOSQ50ML

BEE VENOM

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

HF-CVSLAPE

МАСЛО ШИ

ПОЛІВІТАМІН
И

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

HF-CVSLBK_50ML

HF-CVSLVITAM_50ML

DECOLLÈTÈ

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

(Шиї і під підборіддя)

КОЕНЗИМ Q10

HF-CVSLCOLL_50ML

КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ

Як
використовувати:
Злегка відведіть голову
назад і нанесіть крем,
акуратно масажуючи від
ключиці
до
верхньої
частини шиї з кожного боку,
до повного вбирання.

HF-CVSLQ10_50ML

МОРСЬКИЙ
КОЛАГЕН
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛИЧЧЯ
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RCM-CVCOLLMAR50ml

BOTULIFE3

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

€ 11,99

barrier effect

RCM-CVBARR50ml

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPECIAL LINE

GOLD MASK Peel-Off
Як використовувати:
Ретельно очистіть і висушіть обличчя або зону
декольте. Нанесіть маску щедро за допомогою
пальців на проблемні зони, уникаючи: контуру
очей, частин з волоссям та частин із серйозними
пошкодженнями або останніх шрамів.
Залиште маску на 30 хвилин, щоб вона висохла і
стала еластичною.
У цей період часу активні інгредієнти проникають у
шкіру, здійснюючи свою дію.
Зніміть маску обережним рухом руки, якщо є
залишки, видаліть їх теплою водою. Маску
рекомендується використовувати 3 рази на
тиждень.

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
ОЛИВКОВА ОЛІЯ
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
РОМАШКА
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
КАЛЕНДУЛИ
HF-GMSLCAL_50ML

50 ml
€ 25,99

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
ВІСЛЮЧЕ МОЛОКО
HF-GMSLAS_50ML

€ 16,99

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
МАСЛО ШИ

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
ШИПШИНА

HF-GMSLBK_50ML

HF-GMSLROSCAN_50ML

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
ПОЛІВІТАМІНИ

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
КОЕНЗИМ Q10
HF-GMSLQ10_50ML

HF-GMSLVITAM_50ML

Gold Mask Peel-Off
РАВЛИК СЛИЗ
DECOLLÈTÈ
(Шиї і під підборіддя)
HF-GMSLCOLL_50ML

Silver Mask
Peel-Off
HF-SM_50ML

Green Mask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPECIAL LINE
Інтенсивна сироватка для обличчя

INTENSIVE
Як використовувати:

30 ml

Наносьте сироватку для обличчя щоранку після
очищення, перед зволожуючим кремом. Розподіляйте
його обережними круговими рухами зсередини
назовні і знизу вгору до повного вбирання. Нанесіть на
неушкоджену шкіру, уникаючи області навколо очей.

€ 24,99

€ 14,99

ГІАЛУРОНОВ
ГІАЛУРОНОВА
А КИСЛОТА
КИСЛОТА
РОМАШКА
ОЛИВКОВА ОЛІЯ
HF-LSCS-8

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА
МАСЛО ШИ
HF-LSCS-K

HF-LSCS-8

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА
БДЖОЛИНА
ОТРУТА

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА
ПЕПТИД ГАДЮКИ

HF-LSCS-APE

HF-LSCS-VIPR

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА
ВІСЛЮЧЕ
МОЛОКО

ГІАЛУРОНО
ВА КИСЛОТА
КАЛЕНДУЛИ

HF-LSCS-AS

HF-LSCS-CAL

ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА
DECOLLÈTÈ
(Шиї і під підборіддя)

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
ШИПШИНА
HF-LSCS-7

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
КОЕНЗИМ Q10

HF-LSCS-DECOLT

HF-LSCS-Q10
HF-LSCS-MV
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ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
ПОЛІВІТАМІНИ

Злегка відведіть голову і нанесіть
сироватку, обережно масажуючи від
ключиці до верхньої частини шиї з
кожного боку, до повного вбирання.

ANTI-AGE EFFECT

INTENSIVE
СИРОВАТКА
ДЛЯ
КОНТУРУ

ОЧЕЙ
20 ml
€ 16,99
HF-SCO

СИРОВАТКА

ДЛЯ КОНТУРУ

ГУБ
20 ml

€ 16,99
HF-SCL

Свіжий і суперпоглинається,
продукт
надає
миттєвий
освітлюючий ефект і за кілька
хвилин розгладжує контур
очей,
розслабляє
дрібні
зморшки, мінімізує мішки та
темні кола.

Як використовувати: Вранці та
ввечері, поширення на область
навколо
очей,
обережно
постукуючи кінчиками пальців.
Косметичний
засіб
для
зовнішнього застосування.

Завдяки
спеціальному
комплексу на основі зливних
фітоекстрактів, які стимулюють
капілярну
мікроциркуляцію,
послаблюючи та запобігаючи

Дорогоцінна сироватка для
контуру губ з інтенсивною,
пом'якшувальною
та
омолоджуючою дією. Ідеальне
лікування, яке надає новій
молодості зоні контуру губ.
Завдяки суміші натуральних
активних інгредієнтів, вона
живить шкіру, розгладжує і
запобігає появі зморшок.
Підходить для всіх типів шкіри.
Зволожує та живить шкіру,
стимулюючи
природний
процес відновлення шкіри.
Відновлює,
регенерує
і
запобігає старінню контуру губ.
Його ексклюзивна формула
пом'якшує
зморшки,
відновлюючи гучність і тонус.

Як використовувати: Нанести
сироватку кожен день, вранці і
ввечері, в абсолютно чистій зоні
навколо губ. Акуратно торкніться,
щоб
сприяти
поглинанню.
Використовуйте окремо або
перед кремом для губ.
Після
нанесення
засобу
провітріть вентилятором або
феном з холодним повітрям.
Потік повітря діє на продукт,
прискорюючи, покращуючи та
посилюючи
його
вплив.
Утримуйте
потік
повітря
щонайменше 2-3 хвилини і
продовжуйте
до
повного
вбирання.
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CREAM
З ПАНТЕНОЛОМ, АЛОЕ ВЕРА, МАСЛОМ
ШИ, СЛИМАКОМ РАВЛИКІВ.
«Татуювання
крем»
татуювання
крем
також
використовується
професіоналами.
Завдяки комбінованій дії
масла ши, алое вера, слизу
слимаків та пантенолу, він
заспокоює пошкодження від
ультрафіолетових променів та
зовнішніх факторів, живить та
залишає шкіру м’якою та
зберігає оригінальний колір

вашого татуювання.
«Татуювання
крем»
був
розроблений
для
використання до, під час і
після татуювання.
Знімає свербіж і сприяє
процесу загоєння шкіри.
Він зменшує почервоніння і
запобігає утворенню струпів.

75 ml

€ 14,99

КРЕМ
ДЛЯ
РУК
ОЛІЯ АРГАНА, АЛОЕ

HF-TATTOO1

ВЕРА І СЛИЗЬ РАВЛИКА
Насичений і м’який крем з
теплим
і
обволікаючим
ароматом,
він
негайно
полегшує навіть найсухіші та
зневоднені руки, миттєво
робить
їх
м’якими
та
шовковистими та зберігає їх
красу, захищаючи.
Захисна,
зволожуюча,
живильна та пом’якшувальна
формула містить олію аргану,
алое вера та слимак равлика,
відмінно
підходить
для
лікування сухої та зневодненої
шкіри.
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Як використовувати: Масаж
ручку крем на руки так часто,
як ви відчуваєте потребу ...
Ви завжди збережете їх
м’якими та оксамитовими!

50 ml

€ 12,49
HF-CMAABL

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
антивікова

Сироватка
з
легкою
і
шовковистою текстурою, яка
завдяки наявності гіалуронової
кислоти пропонує інтенсивне
зволожуюче, відновлююче та
омолоджуюче лікування шкіри
обличчя та шиї. Формула
сироватки забезпечує глибоке
зволоження і може бути
використана як окремо, так і
перед нанесенням крему для
обличчя.
Гіалуронова кислота сприяє
зволоженню епідермісу та
фізіологічному
виробленню

колагену, сприяючи відновленню
шкірного бар’єру.
Він ідеально підходить для
додання молодшому та більш
компактному вигляду найсухішій
та зрілій шкірі.
Крім того, екстракт червоних
водоростей
має
плівкоутворюючі, зволожуючі,
пом’якшувальні
та
пом’якшувальні
властивості.
Спосіб застосування: Нанесіть
засіб двічі на день, вранці та
ввечері, на ідеально очищену та
суху шкіру обличчя і дайте йому

50 ml

€ 21,49
HF-SVAIAA50

Крем для обличчя

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus, Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl Ether
Olivate/Succinate, Glygerin, Sodium
Hyaluronate, Daucus Carota Sativa Root
Juice, Citrus Aurantium Dulcis Juice, Citrus
Limon Juice, Propylene Glycol, Stearic
Acid, Phenoxyethanol, Carbomer, Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated
Tetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Sodium
Hyroxide, Parfum, Citric Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate

Спосіб застосування: наносити
на обличчя вранці та ввечері
після очищення.
Попередження:
косметичний
засіб призначений тільки для
зовнішнього
застосування,
зберігати в недоступному для
дітей місці.

50 ml

€ 18,99
HF-CAJLE

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Ароматизований

КРЕМ
ДЛЯ
ТІЛА

З АЛОЕ ВЕРА,
ГІАЛУРОНОВОЮ
КИСЛОТОЮ ТА
ВІТАМІНОМ Е

€ 14,99
200 ml
КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕМІВ ДЛЯ ТІЛА ДЛЯ НЮХОВИХ СІМЕЙ
ЧОЛОВІК / ЖІНКА / УНІСЕКС
Body
Creams

Пом'якшує і
очищає, завдяки
активним
інгредієнтам алое
вера,
гіалуронової
кислоти та
вітаміну Е.
Обирайте
аромати для
жінок, чоловіків
та унісекс від
піднесених
парфумів Halbea.
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200 ml
HF-CCF-9

домінуючі ноти парфумів
HALBEA EAU DE PARFUM

НАТХНЕННИЙ: *

Original flowery fougère

|Acqua di Gio’ Armani

HF-CCF-13

Woody chypre flower

|Hypnotic Poison - Dior

HF-CCF-14

Flowery flowery showy

|J’adore - Dior

HF-CCF-24

Particularly floral musky

|For Her - Narciso Rodriguez

HF-CCF-27

Woody young chypre

|One million - Paco Rabanne

HF-CCF-32

Tonic fruity flowery

|Chloé

HF-CCF-37

Flowery woody chypre icon |La vie est belle - Lancôme

HF-CCF-38

Amber, woody, fruity

|Creed Adventus

HF-CCF-39

Floral citrus marine.

|Acqua di Sale - Profumum Roma

HF-CCF-64

Woody academic aromatic

|Abercrombie & Fitch

HF-CCF-78

Cheerful fresh spice

|Terre d’Hermes - Hermes

HF-CCF-142

Woody chypre flower

|Narciso Rouge - N. Rodriguez

"Торгові марки та назви продуктів, зазначені в цій таблиці, належать їхнім законним власникам: посилання на бренд та назву інших осіб використовується лише для
того, щоб підкреслити відмінності між ароматами, що продаються, та відповідає принципам професійної чесності відповідно до" ст. 21. cpi Така реклама відповідає
вимогам статті 1bis №1, букви d), e), g) та h), Директиви 84/450/ЄС та статті 4 Законодавчого декрету. 145/2007 про порівняльну рекламу ».

€ 11,99 €

6,99

500 ml

ГЕЛЬ
ДЛЯ
ДУШУ

Кокос з
екстрактом
папайї

Полуниця та ваніль з Ягоди з
алое вера, олією
німу та біоаргановою екстрактами
огірка та
олією

Чорна ікра

Молоко та ваніль з Мигдаль з
алое вера, олією екстрактами прополісу
німу та
біоаргановою олією та ромашки

HF-BDCCPPY

HF-BDFVC2-500

HF-BDCN

HF-BDLVC2-500

Солодка вата з
Тальк з
алое вера, маслом екстрактом
німу та
ромашки
біоаргановою
олією
HF-BDZFC2-500

HF-BDTLC

грейпфрута

HF-BDFRDB

00

HF-BDMNDRL

Сосна дика з
екстрактом
бузини

Алое вера і
слизь
равлика

З отрутою
гадюки

Цитрусові з
органічним
екстрактом
лимона

HF-BDPNSLV

HF-BDBLC2-500

HF-BDVVPR

HF-BDAGRM

Мед і лимон з алое
вера, маслом німу та
органічною
аргановою олією

HF-BDMLC2-500
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HIGIENI-GEL

АЛОЕ ВЕРА І СЛИМАК
РАВЛИКА

САНІТАЙЗЕР ДЛЯ РУК

Швидке вбирання - використання
без води - зволожуюча та захисна
бактеріостатична дія.

100 ml

€ 9,99

HF-GELMANI100

100 ml
TUBE

500 ml

€ 24,99
HF-GELMANI500
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100 ml
FLACON

HIGIENI-GEL Дезінфікуючий гель,
спеціально
розроблений
для
захисту та ретельної дезінфекції
рук. Це продукт, який можна
використовувати без полоскання,
коли ви перебуваєте далеко від
дому та не маєте мила та води
(громадський транспорт, подорожі,
місця скупчення людей, маніпуляції
з
грошима).
Активний
з
бактеріостатичною
дією
та
полімери
із
захисною,
плівкоутворюючою
та
зволожуючою дією.
Він діє швидко, не жирний і залишає
руки м’якими та ароматними.
Спосіб застосування: Нанесіть
невелику кількість засобу на сухі
руки і втирайте до повного
вбирання.
Попередження:
Зовнішнє
використання.
Не
наносити на очі, у разі потрапляння
в очі ретельно промити водою. Не
ковтати. Зберігати в недоступному
для дітей.

СПРЕЙ-САНІТАЙЗЕР ДЛЯ РУК

Багатоцільовий.
На спиртовій основі.
Без полоскання.

100 ml

€ 12,49

HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY

це безполіскуючий очищаючий
спрей на спиртовій основі,
спеціальностворенийдлязасобів
захисту та одягу.
Корисно
для
дезінфекції
невеликих предметів загального
користування або спільного
користування: ручки, кнопкові
панелі, ручки для торгових візків,
ключі, мобільні телефони та
телефони, інструменти для
тренажерних залів, ручки або
місце
для
громадського
транспорту.

Як використовувати: Тримайте у
вертикальному положенні та
розподіляйте на відстані приблизно
30смвідповерхні,щообробляється.
Попередження:
Легкозаймиста
рідина та пари. Може викликати
шкірнуалергічнуреакцію.Шкідливий
для водних організмів з тривалими
наслідками.
Містить
неіонні
поверхневоактивні речовини <1%, парфуми,
алергія.

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

РУКИ

Рідке Мило З Антибактеріальним

280 ml

Ніжний миючий засіб для рук
з антибактеріальною дією.
(PeptiPhen)

€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Спеціально розроблений для
ретельного очищення рук. Це
продукт,
який
потрібно
використовувати, коли ви хочете
очистити та забезпечити належну
гігієну рук м’яким і безпечним
способом.

(PeptiPhen)-це
суміші
лактоферрцину + хлорфенезину,
які у поєднанні з делікатними
миючими засобами та полімерами
із захисною плівкоутворюючою
дією забезпечують ефективне
очищення та залишають руки
м’якими
та
чистими,
ароматизованими та гарантують
правильну гігієну.
Як використовувати: Добре змочіть
руки водою, нанесіть достатню
кількість м’якого миючого засобу
на всю поверхню рук і добре
потріть руки долонею до долоні
щонайменше 60 секунд.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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KPEM ДЛЯ ΓOЛIHHЯ БOPOДИ

100 ml
€ 12,99

€ 9,99

HFP-CREBARB100

100 ml
€ 12,99

€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

100 ml
€ 17,99 € 14,99
HF-LUCERA100

Kpeм для гoлiння бopoди, нiжний дo шκipи,
мaє φopмyлy, яκa poбить йoгo ocoбливo
нacичeним i κpeмoвим, зaбeзпeчyє
κoмφopтнe тa тoчнe гoлiння, дoпoмaгaючи
пoм’яκшити вoлoccя нa бopoдi тa вycax.
3acпoκiйливий eφeκт дoпoмaгaє пpoтидiяти
пoдpaзнeнню тa пoчepвoнiнню. He пepeвipeнo
нa твapинax. Beгaнcьκa. He мicтить пapaбeнiв.
Cпociб зacтocyвaння: 3мoчiть oбличчя i щiтκy
тeплoю вoдoю. Haнeciть нa пeнзлиκ тpoxи
κpeмy для гoлiння бopoди i poзпoдiлiть йoгo
κpyгoвими pyxaми пo oбличчю дo oтpимaння
лeгκoï пiни. Aбo нaнeciть κpeм для гoлiння
пeнзлиκoм нa дoлoнi, a пoтiм нaнeciть
бeзпocepeдньo нa бopoдy. Дiючi peчoвини:
oлiя нaciння жoжoбa, Γiнκo, Бiльбoa.

БAЛЬ3AM ΠICЛЯ ΓOЛIHHЯ
AHTИBIK

Бaльзaм пicля гoлiння, з йoгo нaтypaльнoю
φopмyлoю, збaгaчeнoю вiтaмiнoм E, aлoe
вepa, пaнтeнoлoм тa aлaнтoïнoм, poбить
шκipy м’яκoю тa шoвκoвиcтoю, дoпoмaгaє
зacпoκoïти дpiбнi пoдpaзнeння зaвдяκи
гoлiнню, poблячи шκipy глaдκoю, звoлoжeнoю
тa м’яκoю iз вiдчyттям cвiжocтi. He
пepeвipeнo нa твapинax. Beгaнcьκa. He
мicтить пapaбeнiв. Cпociб зacтocyвaння:
нaнeciть нa cyxe oбличчя вiдpaзy пicля
гoлiння, зpoбивши лeгκий мacaж дo пoвнoгo
вбиpaння. Дiючi peчoвини: вiтaмiн E, aлoe
вepa, пaнтeнoл, aлaнтoïн.

BOДЯHИЙ BICK ДЛЯ BOЛOCCЯ
HAД3BИЧAЙHO MIЦHИЙ.
ЧУTTЄBИЙ APOMAT

Moдeлюючий вocκ з нaдзвичaйнo cильним
eφeκтoм, yнiκaльний тa eκcκлюзивний зa
чyдoвий тa oбвoлiκaючий apoмaт.
Яκ виκopиcтoвyвaти. Haнeciть вicκ пicля
нaгpiвaння pyκaми. Mиттєвий cвiтлo i
пpиpoдний eφeκт. Йoгo мoжнa нaнocити нa
cyxe, вoлoгe aбo вoлoгe вoлoccя.
Biн лeгκo змивaєтьcя.
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Ч OЛ O B I Ч A Л I H I Я

250 ml
€ 24,99

€ 14,99

HFP-CRMLTFNZUOM

БAΓATOΦУHKЦIOHAЛЬHИЙ
KPEM ДЛЯ TIЛA
3aвдяκи cвoïм пoм’яκшyючим,
живильним, aнтиoκcидaнтним тa
звoлoжyючим влacтивocтям
бaгaтoφyнκцioнaльний piдκий κpeм є
чyдoвим κocмeтичним зacoбoм для
дoглядy зa вciм тiлoм. 3aвдяκи cвoïм
знiмaючим тa φiльтpyючим
влacтивocтям, вiн мoжe дoпoмoгти
зaxиcтити шκipy нaвiть вiд пoяви
пepшиx змopшoκ. Haнeciть лeгκим
κpyгoвим мacaжeм. Дiючi пpинципи:
Biтaмiн E гiaлypoнoвa κиcлoтa. Koлaгeн

IHTEHCИBHИЙ KPEM ДЛЯ OБЛИЧЧЯ
3AXИCHИЙ, 3BOЛOЖУЮЧИЙ,
ЖИBИЛЬHИЙ TA
ΠOM'ЯKШУBAЛЬHИЙ.

50 ml
€ 24,99 € 14,99
HF-CRINTVSUOM50

Cпociб зacтocyвaння: Haнociть iнтeнcивний
κpeм для oбличчя щopaнκy пicля oчищeння.
Poзпoдiляйтe йoгo oбepeжними κpyгoвими
pyxaми зcepeдини нaзoвнi i знизy вгopy дo
пoвнoгo вбиpaння. Haнeciть нa нeyшκoджeнy
шκipy, yниκaючи oблacтi нaвκoлo oчeй.

30 ml
€ 25,99 €

14,99

HF-SVAAUOM30

AHTИBIKOBA CИPOBATKA ДЛЯ
OБЛИЧЧЯ
Cпociб зacтocyвaння: Haнocьтe cиpoвaтκy
для oбличчя щopaнκy пicля oчищeння,
пepeд звoлoжyючим κpeмoм. Poзпoдiляйтe
йoгo oбepeжними κpyгoвими pyxaми
зcepeдини нaзoвнi i знизy вгopy дo пoвнoгo
вбиpaння. Haнeciть нa нeyшκoджeнy шκipy,
yниκaючи oблacтi нaвκoлo oчeй.

100 ml

100 ml

€ 14,99

€ 16,99

€ 12,99

HF-CRGENUOM100

€ 13,99

HF-OLBRBDPBRBUOM100

3BOЛOЖУЮЧE IHTИMHE BMИBAHHЯ
ΠOM'ЯKШУBAЛЬHИЙ, 3BOЛOЖУЮЧИЙ.

Cпociб зacтocyвaння: Haнocьтe Iнтимний
звoлoжyючий κpeм щopaнκy тa ввeчepi пicля
oчищeння. Haнeciть pyчκy κpeмy бeзпocepeдньo
нa ypaжeнy дiлянκy i мacaжyйтe дo пoвнoгo
вбиpaння.
Tiльκи для зoвнiшньoгo зacтocyвaння.

OЛIЯ ДЛЯ БOPOДИ / ΠICЛЯ ΓOЛIHHЯ
ΓЛAДKA, 3BOЛOЖEHA I M'ЯKA.
ДЛЯ ШKIPИ TA БOPOДИ.

Cпociб зacтocyвaння: Haнocьтe oлiю для бopoди
щopaнκy пicля чищeння. Πoκлaдiть йoгo нa
дoлoню, a пoтiм poзκлaдiть м'яκими pyxaми
κpoвooбiгy дo пoвнoгo вбиpaння.

500ml
€ 14,99 €

9,99

HF-BDOCUOM500

ΓEЛЬ ДЛЯ ДУШУ

Щoб poзпoчaти дeнь нaйκpaщим
чинoм aбo зaвepшити нacичeний
дeнь.
Уcyвaє дoмiшκи для бiльш
блиcκyчoï, тoнiзoвaнoï тa
oмoлoджeнoï шκipи.
Cпociб зacтocyвaння: Πoκлaдiть
зacoби для миття тiлa нa дoлoню.
Aκypaтнo oчиcтiть тiлo, мacaжyючи
нa пoпepeдньo вoлoгy шκipy.
Peтeльнo пpoмийтe.

500ml
€ 14,99 €

9,99

HF-SHMPUOM50

ШAMΠУHЬ
OБ'ЄM I БAДЬOPICTЬ

Cвiтлiшe i мiцнiшe вoлoccя, лeгκo
poзчicyєтьcя.
Mиттєвa м’яκicть i шoвκoвиcтicть
Cпociб зacтocyвaння: Haнeciть шaмпyнь нa
вoлoгe вoлoccя, злeгκa пoмacaжyйтe
шκipy гoлoви i, мoжливo, дoдaйтe тpoxи
вoди.
Haпoлягaйтe нa лiнiï pocтy вoлoccя,
нaтиcκaючи κiнчиκaми пaльцiв i чepгyючи
цeй pyx з κpyгoвими мacaжaми.
Peтeльнo пpoмийтe вoлoccя.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ПЕРЕБУДОВА
ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ
HF-SIEROSEMLIN100ML

АНТИОКСИДАНТ
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
ПОЖИВНИЙ
HF-SIEROBRKAR100ML

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЛІКИ
ЗАГОЄННЯ
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
АНТИОКСИДАНТ
ПРУЖНИЙ
HF-SIEROCAMO100ML
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HF-SIEROPROP100ML

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

ПОЖИВНИЙ

HF-SIEROCOCC100ML

АНТИОКСИДАНТ
ПРУЖНИЙ

ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЛІКИ
HF-SIEROKIGAFR100ML

АНТИВІКОВИЙ
РЕГЕНЕРУЄ
ПОЖИВНИЙ
ПРУЖНИЙ
HF-SIEROCOLL100ML

ПЕРЕБУДОВА
ПРУЖНИЙ

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ

ПОЖИВНИЙ
HF-SIEROCHR100ML

100 ml
€ 22,99

€ 16,99
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ
Застосувати і масаж в
тривалому шляху до
повного вбирання.
Повідомлення повинно
бути зроблено у
центробіжному сенсі.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

ПОЖИВНИЙ

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
HF-SIEROCAN100ML

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЛІКИ
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
ПРУЖНИЙ

ПРОТИЗАПАЛЬНІ
АРМУЮЧІ
ОЧИЩЕННЯ

HF-SIEROPAN100ML

АНТИОКСИДАНТ
АНТИВІКОВИЙ
HF-SIEROVA100ML

ПОЖВАВЛЕННЯ
ПРОФІЛАКТИКА
ЗМОРШОК
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ

HF-SIEROVB00ML

ПЕРЕБАЛАНСУВАННЯ

АНТИОКСИДАНТ
АНТИВІКОВИЙ

HF-SIEROVH100ML

HF-SIEROVE100ML

ОЧИЩЕННЯ
АНТИВІКОВИЙ

HF-SIEROVC100ML

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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10 ml

100% PURE

Ефірні олії - це набір ароматичних
речовин, що відповідають за запах рослин,
які відомі і використовуються з давніх часів.

€ 9,99

Солодкий
апельсин
HFP-OEP10ML-ARDO

Протягом століть вони відчували чергування
слави та забуття, але починаючи з 90-х
років ефірні олії знову стали предметом
досліджень, і, зокрема, все ширше
використовується те, що називають
аромотерапією. Цей термін позначає
використання ефірних масел з метою
поліпшення якості та відчуття здоров’я та
самопочуття на фізичному, емоційному та
психічному рівнях.

€ 16,49

Бергамот
HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49

Лимонник
HFP-OEP10ML-CITR
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€ 17,49

Мандарин
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99

Мелісса

HFP-OEP10ML-MEL

€ 12,99

Гіркий апельсин
HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49

Евкаліпт

HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,49

€ 11,49

Лимон

Чайне дерево

€ 20,99

€ 21,49

HFP-OEP10ML-LIM

HFP-OEP10ML-TEATREE

Білий
чебрець

Лавандовий
HFP-OEP10ML-LAV

HFP-OEP10ML-TIBI

€ 11,99

€ 17,99

Вербена

HFP-OEP10ML-VER

Гвоздика

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49

М’ята перцева
HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 20,99

Сосна гірська
HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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100% PURE

10 ml

€ 15,99

Ялиця біла

HFP-OEP10ML-ABTBNC

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 19,99

Cajeput

Лавр

€ 17,99

HFP-OEP10ML-ALLR

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 12,99

Камфора

Аніс

HFP-OEP10ML-ANC
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€ 19,99

Василь

€ 10,99

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99

Кориця

HFP-OEP10ML-CNNL

€ 23,99

Естрагон

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99

Гвоздика

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99

Герань

HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99

Деревина кедра
HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99

Майоран

HFP-OEP10ML-MGGRN

€ 14,99

Мента

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99

Мускатний
горіх

€ 16,99

Пачулі

HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99

Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 19,99

€ 24,99

Грейпфрут

Ylang Ylang

€ 17,99

€ 19,99

HFP-OEP10ML-RSMR

HFP-OEP10ML-ZENZ

HFP-OEP10ML-POMP

HFP-OEP10ML-YLGYLG

Розмарин

Імбир

HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99

Оріган

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 18,99

Сосна звичайна
HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 24,99

Клері Шавлія
HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

€ 11,99

Кипарис
HFP-OEP10ML-CIP
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ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ
АЛОЕ БАРБАДЕНСИС
ЛИЛОВИЙ
РОМАШКА
ЯЛІВЕЦЬ ЧОРНИЙ

DETOX

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

ЧАЙНЕ ДЕРЕВО

З
ДЕРЕВНИМ
ВУГІЛЛЯМ

дезінтоксикаційну дію
заспокійливу дію
заспокійливу дію
заспокійливий
природний антисептик
відновлювальний
природний антисептик

З
ДЕРЕВНИМ
ВУГІЛЛЯМ

5

50 ml

АКТИВНИХ

400 ml

Гель для душу

Шампунь

З алое, мальвою, ромашкою,
чорним ялівцем, зеленим чаєм.

З алое, гінкго білоба,
Ромашка, хміль, кропива.

Black Detox
€ 19,99

€13,99

Black Detox
€ 19,99

€13,99

HF-BDBD5A

HF-SHBD5A

Гель для душу Black Detox є
результатом поєднання цінних
природних
інгредієнтів,
включаючи
деревне
вугілля,
зелений чай і ялівець, які в
поєднанні з тонізуючою дією
мальви зберігають зволоження
шкіри, змушуючи її сяяти при
природному освітленні. Ідеально
підходить
для
того,
щоб
найкращим чином розпочати день
або закінчити насичений день,
гель для душу Black Detox очищає
субстрат шкіри, працюючи над
домішками і діючи детоксикаційно.
Завдяки
регулярному
використанню продукту ваша
шкіра стане блискучою та гладкою,
а також сприяє тонізуючій дії, що
омолоджує клітини.

Шампунь Black Detox з делікатною
нейтральною
формулою
PH,
ідеально підходить для щоденного
догляду за будь -яким типом
волосся. Завдяки гінкго білоба він
відновлює бадьорість і тонус,
зменшуючи наявність сучків і
полегшуючи розчісування волосся.
Легка текстура поважає волокно
волосся і м'яко очищає. Додаючи
хміль і пантенол, він живить
волосся і освіжає шкіру голови.
Висока концентрація рослинних
активних інгредієнтів гарантує
видимі та довготривалі результати.
Волосся міцніше, а шкіра відновлює
природний баланс.
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Крем для
обличчя

Black Detox
З Деревним Вугіллям
€ 24,99

€ 17,99
HF-COLBLACK

Крем для обличчя з легкою
текстурою,
швидко
вбирається
і
забезпечує
інтенсивне зволоження. Колір
обличчя однорідний, а шкіра
виглядає помітно насиченою
та сяючою.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносьте крем для обличчя
вранці та ввечері після
чищення круговими рухами
до повного вбирання. для
ідеально очищеної та сухої
шкіри.
Також
ідеально
підходить як основа для
макіяжу.

ЗЕЛЕНЕ ДЕРЕВО
КСИЛІТ
М'ЯТА
ХМІЛЬ
КРОПИВА
ГІНКГО БІЛОБА

природний антисептик
захищає від нальоту
природний освіжаючий
освіжаючий
природний протизапальний засіб
природне зміцнення

З
АЛОЕ
ВЕРА
250 ml

200 ml

Крем для
тіла

Black Detox
З Деревним Вугіллям
€ 19,99

€15,99

Міцелярна

Миючий

засіб для обличчя
Вода
Black Detox
З Деревним Вугіллям Black Detox
З Деревним Вугіллям
€ 17,99

€ 13,99

€ 19,99

€ 16,99

HF-ACQMICBDTX

HF-CRFLCRPBDTX

HF-DVBDTX

Багатий натуральними активними
інгредієнтами, він надає шкірі
яскравість
та
еластичність,
гарантуючи завжди свіжий та
молодий вигляд. Не містить
барвників,
консервантів
та
вазеліну.
Заспокійливий,
регенеруючий і відновлюючий.
глибоко живить і зволожує,
відтворюючи оптимальні умови
тонусу та зволоження.
ОВОЧНИЙ
ДЕРЕВООГЛІД,
АЛОЕВИЙ БАРБАДЕНЗ, МАЛЬВА,
РОМАШ.

Свіже і делікатне очищення,
швидке та приємне, яке буде
використовуватися завдяки алое
вера, присутнім у формулі. Цей
продукт ідеально підходить за
наявності
почервонілої
та
потрісканої
шкіри
голови,
викликаної
сонцем,
вітром,
забрудненням та використанням
занадто агресивних миючих
засобів. Повертає шкірі м’якість і
яскравість.
ОВОЧНИЙ
ДЕРЕВООГЛІД,
АЛОЕВИЙ
БАРБАДЕНЗ, ВІТАМІН E.

Міцелярна
вода
Детокс
ідеальний продукт для догляду за
шкірою, коли у вас мало часу і
терпіння для більш ретельного і
ретельного очищення. Тому
швидкого і щоденного жесту
достатньо
для
ретельного
очищення обличчя та зони
декольте, що дозволяє шкірі
підтримувати належний рівень
зволоження.
ОВОЧНИЙ
ДЕРЕВООГЛІД,
АЛОЄВИЙ
БАРБАДЕНЗ, МОРКВА.

ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносьте крем для обличчя вранці
та ввечері після чищення
круговими рухами до повного
вбирання. для ідеально очищеної
та сухої шкіри. Також ідеально
підходить як основа для макіяжу.

ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити вранці та ввечері на
обличчя, шию та зону декольте.
Візьміть невелику кількість
засобу і розподіліть його
рухами, що йдуть за лініями
обличчя.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Для
щоденного очищення шкіри.
Також ідеально підходить для
використання як засіб для зняття
макіяжу. Змочіть ватний диск і
витріть його на обличчі, очах, шиї
та декольте.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Полоскання рота
Black Detox
З Деревним Вугіллям

DETOX

€ 18,99

HF-COLBLACK

З
ДЕРЕВНИМ
ВУГІЛЛЯМ

100 ml
HF-BLACKMASK

Black
Mask

Black Detox
Peel-Off з деревним вугіллям
€ 22,49 €15,99
ФАЗА 1: Ретельно вимийте і
висушіть обличчя, нанесіть
маску, уникаючи області навколо
очей, ділянок з серйозними
пошкодженнями або останніх
шрамів.
ФАЗА 2: Зачекайте 30 хвилин.
Маска
висихає,
стає
відшаровуваною,
тобто
еластичною.
ФАЗА 3: Зніміть маску м’яким
рухом руки. Для досягнення
найкращих
результатів
ми
рекомендуємо використовувати
маску не рідше 3 разів на
тиждень.

100 ml
HF-DN

Зубна паста
Black Detox

Полоскання для рота з рослинним
активованим вугіллям та 25%
активним
алое
вера
формулюється
з
комбінації
активних природних інгредієнтів.
Особливо показано при наявності
поверхневих плям на зубах,
викликаних кавою, чаєм, димом та
при чутливих яснах. Це допомагає
уникнути розмноження бактерій і
відновити баланс мікробної флори
рота,
оновлюючи
ротову
порожнину.
Смак: міцна м’ята.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: після
чистки зубів, влити 20 мл в мірній
ковпачок
і
полоскати
рот
протягом 30 секунд двічі на день.
Не ковтати.

Чорний відбілюючий ефект
З біо алое та екстрактами
органічного лимона та мальви.

500 ml

€ 14,99 €12,99
ЧОРНІ ЗУБИ покращують здоров'я
ясен завдяки карбоновій якості.
Ефективний для відбілювання зубів,
поглинаючи зубний наліт та
мікроскопічні ласощі, які фарбують
зуби. Допомагає видалити плями від
кави, чаю, вина та диму. Він змінює
баланс рН у роті, допомагаючи
запобігти неприємному запаху з
рота та захворюванням ясен.
100% ПРИРОДНИЙ, ОРГАНІЧНИЙ та
ВЕГАНСЬКИЙ ДРУЖЕ.

WHITENING EFFECT TOOTHPASTE
WHITE SMILE CARBO у порошку
Зубна паста в порошку з
вугіллям і солодкою, підходить
для ніжних ясен. Не містить
піноутворюючих компонентів.
Він поважає емаль і допомагає
підтримувати
природну
білизну зубів, для належної
гігієни ротової порожнини.
Заспокійливі
та
захисні
властивості, а також ніжний і
приємний аромат.
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€14,99

30 gr
€ 27,99
HF-WSC

€19,99

Він не дряпає зуб і не
пошкоджує емаль. Він не
містить фтору.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Чистіть
зуби
та
ясна
вертикальними рухами на
передній
стінці
та
обертовим рухом всередині
щонайменше дві хвилини
після кожного прийому їжі
або перекусу.

5

АКТИВНИХ

Зубна
паста

Діти

Mint Flavor

€ 9,99

Зубна паста

з зеленою глиною
та прополісом

€ 12,99

HF-AVP

Зубна паста із зеленої глини та
прополісу
поєднує
в
собі
властивості
прополісу
(природного антибактеріального
засобу) з антисептичною та
відбілюючо-абразивною силою
глини для ретельного видалення
зубного нальоту та залишків їжі;
повністю натурального складу.
Повторюйте
операцію
після
кожного прийому їжі або перекусу.
Біологічно активні інгредієнти:
зелена глина та прополіс.

HF-DAM

М'ятна зубна паста містить чистий
сік алое вера та поєднання
натуральних
інгредієнтів
для
благополуччя
всієї
ротової
порожнини.
Він не пошкоджує зубну емаль і
допомагає не дратувати слизову
оболонку ротової порожнини та
ясен.
Завдяки
постійному
використанню
цитрат
цинку
допомагає запобігти утворенню та
усуненню зубного нальоту та
зубного каменю. Розроблено з
натурального цукру, який запобігає
утворенню
карієсу.
Екстракти
мальви, календули та ехінацеї
допомагають
запобігти
подразненню ясен, забезпечуючи
свіжий і ароматний подих щодня.

Біологічно активні інгредієнти:
алое вера, кульбаба, чебрець,
шавлія, розмарин, ефірна олія
м’яти.

Зубна паста
полуничний
смак

€9,99

HF-DBF

Зубна паста призначена для
молочних зубів та чутливих ясен
дітей. Приємний полуничний
аромат
сприяє
щоденному
вживанню. Особливий склад з
низькою
абразивністю
м'яко
очищає
зуби,
уникаючи
подразнення і залишаючи рот
дитини чистим і свіжим.
Розроблено з натурального цукру,
який запобігає утворенню карієсу.
Постійне використання допомагає
усунути зубний наліт.

Біологічно активні інгредієнти:
алое вера, груша, мальва,
ромашка, чорниця.

HF-COLALOE

П ОЛ О С К А Н Н Я Р О ТА

З
АЛОЕ
ВЕРА
W/OUT
ALCOL
€ 18,99

€ 15,99
500 ml

Полоскання рота з алое вера
Полоскання для рота, 25% активного алое вера
формулюється
з
поєднанням
натуральних
активних інгредієнтів. Алое вера в синергетичному
поєднанні з екстрактами мальви та календули
роблять полоскання рота особливо підходящими
для чутливих ясен. Це допомагає відновити баланс
мікробної флори рота, освіжаючи ротову
порожнину. Смак: міцна м’ята.

АЛОЕ БАРБАДЕНСИС
ЛИЛОВИЙ
КАРБОКСИМЕТИЛ
ХІТОЗАН
ОЛІЯ ЧАЙНОГО
ДЕРЕВА
КСИЛІТ

заспокійливу дію
заспокійливу дію
дезінтоксикаційну дію
відновлюючу дію
природний антисептик
захищає від нальоту
природний освіжаючий

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Після чищення зубів
налийте 20 мл у мірну кришку і полощіть рот
приблизно 30 секунд двічі на день. Не ковтати.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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€ 23,99 €

11,99

300 ml

ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Налийте невелику кількість
продукту на губку, потріть кожну
частину тіла і змийте.
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Женьшень і розмарин роблять
волосся блискучим і сяючим, а
арганова олія захищає його.
Вітамін Е, природний і потужний
антиоксидант,
допомагає
боротися зі старінням і захищає
волосся від вільних радикалів.
Олія авокадо з високим вмістом
жирних кислот і токоферолу є
природним
захистом
від
старіння. Він надає волоссю
м'якість і об'єм, роблячи його
гладким
і
легким
для
розчісування.

Активне масажне масло
HF-OLMASSAT

€ 19,99
Проти недоліків целюліту.
Ефірна олія чебрецю, ефірна олія розмарину, ефірна олія шавлії,
ефірна олія лимона
Вітамін Е - екстракт морського дуба.
Як використовувати:
виконувати масаж рухами знизу вгору. Ця дія може стимулювати
венозне повернення, від якого дуже часто залежать порушення
поганої циркуляції та затримки води. Покладіть відповідну
кількість засобу на долоню і нанесіть на уражені частини
круговими рухами. Щоб отримати видимі результати, ми
рекомендуємо регулярно використовувати продукт
щонайменше раз на день, масажуючи приблизно 15/20 хвилин.

Сідниці
Зміцнюю
чий крем

Алое вера

З алое біо

Освіжаючий
гель проти
втоми

€ 26,99

З алое біо

€ 26,49
Освіжаючий гель проти
втоми, розроблений для
зняття відчуття тяжкості в
нижніх кінцівках, даруючи
швидке відчуття свіжості.
Спосіб застосування:
наносити гель на ноги один
або кілька разів на день,
круговими масажними рухами
знизу вгору.

HF-GRD

200 ml

HF-CRG

Косметичний
засіб
з
тонізуючим та зміцнюючим
ефектом
ліфтингу.
Специфічний
крем
для
ремоделювання сідниць був
розроблений для поліпшення
еластичності шкіри, протидії
розслабленню та м’якості
тканин. Завдяки використанню
нової молекули з ефектом
холоду / гарячого, цей крем
цілеспрямовано та рішуче діє
на
область
нанесення.
Спеціальне поєднання слимаку
слимака та африканської кігелії,
Quillaja
saponaria
сприяє
зміцненнютанадаєшкірібільш
підтягнутий та компактний
вигляд.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Контур очей
Сироватковий гель

5 АКТИВНИХ

Скраб для тіла 5 АКТИВНИХ
HF-SCRCOR-200

HF-SGCO5A

З гіалуроновою кислотою,
маслом німу, гиперикумом,
базиліком, мальвою.

З гіалуроновою кислотою, алое вера,
аргановою
олією,
мигдальним
маслом,
абрикосовою кісточкою, оливковою кісточкою,
мигдальною оболонкою.

€ 21,49

€ 19,99

30 ml

Свіжий і суперпоглинається,
продукт надає миттєвий
освітлюючий ефект і за
кілька хвилин розгладжує
контур очей, розслабляє
дрібні зморшки, мінімізує
мішки та темні
кола.
Завдяки
спеціальному
комплексу на
основі зливних
фітоекстрактів, які
стимулюють
капілярну
мікроциркуляцію,
послаблюючи та
запобігаючи типовим недолікам
періокулярної області.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Вранці та
ввечері нанесіть на область очей,
обережно постукуючи кінчиками
пальців.

200 ml

Кавовий скраб для тіла
Відлущувач для тіла
Усуньте суху, лущиться шкіру

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ Використовуйте
3/5 разів на тиждень. Промийте під
душем і розподіліть кількість продукту
по всьому тілу, енергійно помасажуйте.
Ретельно промийте теплою водою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Косметичний продукт.

€ 24,99
HF-SCC

250 ml
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Зовнішнє
використання.
У
разі
потрапляння в очі ретельно промити.
Зберігати в недоступному для дітей.

Крем для тіла 5 АКТИВНИХ Крем для рук 5 АКТИВНИХ
HF-CM5A

HF-CC5A

З алое вера, оливковою олією,
абрикосовою олією, мигдальним
маслом, олією зародків пшениці.

€ 29,99
280 ml

З алое вера, оливковою олією, олією
зародків пшениці, олією шипшини,
маслом ши.

€ 19,99
150 ml

5

АКТИВНИХ

Олiя солодкого
мигдалю
€ 24,99
Олія солодкого мигдалю холодного віджиму. Олія
солодкого мигдалю допомагає зберегти шкіру м’якою
та еластичною, борючись з недоліками шкіри. Його
делікатні пом’якшувальні властивості та висока
переносимість роблять його особливо придатним для
масажу найчутливішої шкіри.
Ніжно ароматизований, він перетворює масаж у
приємну хвилину розслаблення. Олія солодкого
мигдалю збагачена вітаміном Е для протидії вільним
радикалам, які сприяють старінню шкіри.
Він не містить штучних речовин, таких як барвники
та консерванти.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: зверніться до сайту sorgenta.it.

OMD-PRO

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

OMD-NOPRO
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Очищаюче
молоко

Тонік
5 АКТИВНИХ

HF-LD25

вода

5 АКТИВНИХ

5 АКТИВНИХ

€ 17,99

Міцелярна

€ 17,99

HF-TV250

€ 12,49

HF-AM5A

from organic
farming.

5

АКТИВНИХ

250 ml
З алое вера, мальви, ромашки, арганової олії, рози москети.
Створений для всіх жінок, які мають бурхливе, насичене життя, складається з вечірніх
виходів, свят, відряджень. Ці жінки, у яких мало часу і терпіння доглядати за своєю
шкірою, нарешті можуть мати відповідний для них продукт.
Формула також характеризується наявністю гіалуронової кислоти (НАТРІЙ ГІАЛУРОНАТ),
яка дозволяє шкірі підтримувати належну норму зволоження.
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ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Використовуйте вранці та ввечері для щоденного очищення шкіри.
Також ідеально підходить для використання як засіб для зняття макіяжу.
Змочіть ватний диск і витріть його на обличчі, очах, шиї та зоні декольте.
Завдяки своїм заспокійливим, заспокійливим властивостям та відсутності агресивних поверхнево активних речовин, консервантів, барвників, силіконів та парфумів, він ідеально підходить для всіх
типів шкіри, навіть найніжнішої та найчутливішої.

Спрей Дезодорант

Для Жінки
5 АКТИВНИХ

€ 17,49

Спрей Дезодорант

Для чоловіків
€ 17,49

5 АКТИВНИХ

Спрей Дезодорант

Нейтральний
5 АКТИВНИХ

€ 17,49

З імбиром, коріандром, алое вера, ромашкою, шавлією.

Калійний галун у спреї є абсолютно натуральним: він не містить газу, хімічних речовин або спирту.
Не жирний, не липкий і не залишає смуг на одязі, навіть чорному.
ПОКАЗАННЯ: Він призначений для пом'якшення надмірної пітливості, запобігає утворенню
бактеріального навантаження, що дозволяє утворювати неприємні запахи. Не містить спирту,
не містить парфумів.
Також рекомендується для чутливої та ніжної шкіри.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Нанесіть спрей на уражені частини тіла.
150 ml
HF-DEOSPR-UOMO

HF-DEOSPR-DONNA

Pleasant fresh
and delicate
scent.
Recommended
for her.

HF-DEOSPR-NEUTRO

Pleasant fresh
and delicate
scent.
Recommended
for him.

HF-RODONNA

Perfume
free

HF-ROUOMO

HF-RONEUTRO

70 ml

Жінка 5 АКТИВНИХ

Людина

€ 14,99

€ 14,99

Део рол-он

5 АКТИВНИХ

Део рол-он

Нейтральний 5 АКТИВНИХ

Део рол-он

€ 14,99

ПОКАЗАННЯ: Призначений для пом'якшення надмірної пітливості, він запобігає утворенню
бактеріального навантаження, що дозволяє утворювати неприємні запахи. Безалкогольний, він
містить приємний свіжий і ніжний аромат, рекомендований для нього. Також рекомендується
для чутливої та ніжної шкіри. Також рекомендується для чутливої та ніжної шкіри.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Нанесіть рулон на уражені частини тіла.
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Гель для душу
З АЛОЕ ВЕРА,
МАСЛОМ НІМУ ТА
ОРГАНІЧНОЮ
ОЛІЄЮ АРГАНУ

500 ml

Цукрова
вата

€ 17,99
HF-BDZF

Полуниця
і ваніль

€ 17,99
HF-BDFV

равлик Слиз

€ 17,99
HF-BDBL

Молоко
і ваніль

€ 17,99
HF-BDLV

Мед і
лимон

€ 17,99
HF-BDML

Мило для
миття рук
З маслом Німа,
бергамотом та
слизом равликів

Алое вера, мальва, лимон,
олії аргану та німу - це
інгредієнти з органічного
землеробства для
високопрофесійної
косметики.
(зовнішнє використання)

Інтимне
мило

З маслом Німа
та Бергамотом

HF-DI280

€ 12,49

HF-SL280

€ 12,49
280 ml
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HF-MCFS

HF-SCFS

Шампунь для ламкого і
тьмяного
волосся.
Його склад багатий
р о с л и н н и м и
інгредієнтами.
Зокрема, масло Німа
має високо зволожуючі
властивості,
жирні
кислоти, що входять до
складу цієї олії, живлять
волосся
та
шкіру
голови. Зволожуючий
ефект Німу відновлює
та відновлює сухе,
ламке
та
тьмяне
волосся, повертаючи
їм сильний колір та
сильну текстуру. Він
також має живильні,
пом’якшувальні
та
пом’якшувальні
властивості
завдяки
високому
вмісту
олеїнової кислоти.

Ламке і тьмяне волосся

З органічним алое та органічною олією німу

Ця маска призначена
для
сухого
та
пошкодженого
волосся. Його склад
багатий рослинними
інгредієнтами.
Зокрема, арганова олія
приносить неймовірну
користь
нашому
волоссю, яке часто
руйнується
через
шкідливі звички, такі як
використання фена та
випрямлячів, а також
забруднення: арганова
олія глибоко зволожує
та живить волосся, а
також робить його
м’яким.
і
яскраві.
Багатий
жирними
кислотами та вітаміном
Е, він бадьорить шкіру
та живить ламке, ламке
та сухе волосся.

€ 17,99cad

Шампунь і маска
€17,99cad

HF-SCSD

Шампунь для сухого
та
пошкодженого
волосся. Його склад
багатий рослинними
інгредієнтами.
Зокрема,
арганова
олія
приносить
неймовірну користь
нашому волоссю, яке
часто
руйнується
через шкідливі звички,
такі як використання
фена та випрямлячів,
а також забруднення:
арганова олія глибоко
зволожує та живить
волосся, а також
робить його м’яким. і
яскраві.
Багатий
жирними кислотами
та вітаміном Е, він
бадьорить шкіру та
живить ламке, ламке
та сухе волосся.

Сухе і пошкоджене волосся
З органічним алое та органічною олією аргану

HF-MCSD

Маска для ламкого і
тьмяного
волосся.
Його склад багатий
рослинними
інгредієнтами.
Зокрема, масло Німа
має
високо
з в о л о ж у ю ч і
властивості;
жирні
кислоти, що входять
до складу цієї олії,
живлять волосся та
шкіру голови.
Зволожуючий ефект
Німу відновлює та
відновлює сухе, ламке
та тьмяне волосся.
Він
також
має
ж и в и л ь н і ,
пом’якшувальні
та
пом’якшувальні
властивості завдяки
високому
вмісту
олеїнової кислоти.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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200 ml

Rosa Mosqueta

Багатофункціональний крем

€ 18,99

HF-CMRM

Завдяки олеїновій кислоті, вітаміну А та лікопіну, Роза
Москета вважається одним з найцінніших елементів
для регенерації шкіри. Цінується за ефект
омолодження, допомагає зменшити поверхневі
зморшки та зменшити сонячні плями. Він зволожує
шкіру і лікує плями, викликані прищами, розацеа,
псоріазом. Регенерує руки або особливо потріскані
ділянки. Нанесіть легким круговим масажем.

Аргана Багатофункціональний крем

€ 18,99

HF-CMA

Підходить для всього тіла, завдяки формулі на основі
арганової олії та високому вмісту антиоксидантів,
таких як вітамін Е, жирні кислоти та флавоноїди, він
позначається як крем проти старіння. Арганова олія
протидіє утворенню вільних радикалів, благотворно
впливаючи на підшкірні шари, допомагаючи зробити
шкіру більш еластичною та стійкою. Нанесіть легким
круговим масажем.

Морінга Багатофункціональний крем

€ 18,99
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HF-CMMO

Підходить для всього тіла завдяки формулі на основі
морінга, вона забезпечує захист шкіри, запобігаючи
старінню та шкідливій дії вільних радикалів. Корисні
властивості морінги обумовлені її дуже багатим
складом: 9 незамінних амінокислот, 27 вітамінів, 46
різних антиоксидантів і багато мінеральних солей.
Нанесіть легким круговим масажем.

Жожоба Багатофункціональний крем

€ 18,99

HF-CMJO

Підходить для всього тіла, завдяки формулі на основі
жожоба він набуває пом’якшувальні та захисні
властивості для PH шкіри. Масло жожоба має
зволожуючі та регулюючі шкірний жир властивості, а
також має властивості проти зморшок та дезінфікуючі
засоби. Він також багатий вітамінами Е, В2 і В3 та
мінералами, протидіє та заспокоює проблеми,
пов’язані зі шкірою, такі як сухість шкіри та лущення.
Нанесіть легким круговим масажем.

Моной Багатофункціональний крем

€ 18,99

HF-CMM

Ціннадлядоглядузашкіроютаволоссямоліямоноіаре
- це ресурс, який можна використовувати в будь -який
час року для запобігання плям, що з’являються з
плином часу, для захисту здоров’я та краси волосся.
Сприяє засмаганню та глибоко зволожує, запобігаючи
висиханню епідермісу під впливом сонячних
променів. Нанесіть легким круговим масажем.

Масло ши

Багатофункціональний крем

HF-CMBK

€ 18,99
Завдяки
своїм
пом’якшуючим,
живильним,
антиоксидантним та зволожуючим властивостям, масло
ши є чудовим природним косметичним засобом для
догляду за шкірою та волоссям. Завдяки своїм знімаючим
та фільтруючим властивостям, він може допомогти
захистити шкіру від сонячного випромінювання та появи
зморшок. Нанесіть легким круговим масажем.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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HF-SPGCM

Шампунь
з білка
пшениці
HF-SPAAF

Очищаючий
шампунь

Догляд за
змішаним
волоссям.

Лікування
активним
інгредієнтом
проти лупи

HF-SRBGB

HF-SCCFD

Колагеновий

шампунь
Догляд для
тонкого і
ніжного
волосся.

Шампунь
для білого /
сивого
волосся
Відновлююче
лікування.

шампуні Обробки
з алое вера, маслом німу
та органічною олією
аргану.

€ 14,99

300 ml

HF-SBCG

HF-SVECTC

Вітамін Е
Шампунь
Лікування для
Кератиновий обробленого
шампунь
та
пофарбованог
Догляд для
сухого та
о волосся.
HF-SCCSA

сухого
волосся.

Шампунь
Хоторн

Лікування
жирного
волосся.
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КРЕМ ДЛЯ
ДЕПІЛЯЦІЇ

З ЧИСТИМ БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ
HF-BPALOE

€ 15,99
Швидкий крем для депіляції для
обличчя та тіла, ефективний за 5
хвилин, з чистим бджолиним
воском.
Як використовувати: Нанести достатню кількість
для чистої, сухої шкіри, щоб покрити волосся
добре. Зачекайте 5 хвилин, а потім спробуйте на
невеликій ділянці видалити крем і волосся. Якщо
волосся випало, продовжуйте працювати по всій
площі: інакше почекайте ще 2 хвилини. Після
видалення крему та волосся добре промийте
поголене місце холодною водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте продукт на спітнілій, пораненій, потрісканій
шкірі та зовнішніх слизових оболонках (рот, статеві органи). У разі свербіння під
час нанесення, негайно видаліть засіб, промивши холодною водою. Після депіляції
не використовуйте мило, духи та спиртові дезодоранти на депільованій ділянці.
Уникайте контакту з очима. Якщо продукт потрапив в очі, негайно промийте їх.
Містить
солі
тіогліколевої
кислоти.

€ 23,99

€ 16,99

BioPomade TEA
TREE 30%
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Інноваційний продукт з
природними
антибактеріальними та
протигрибковими
властивостями у поєднанні
з аргановою олією.
Показаний у разі чутливої
шкіри та укусів комах.
HF-BPTEAT

€ 23,99

€ 23,99

€ 16,99

€ 16,99

Інтенсивно очищає,
відновлює та відновлює
дію шкіри.
Він особливо підходить для
проблемної, нечистої шкіри
або для тих, хто потребує
інтенсивного оновлення.

Інтенсивна відновлююча,
відновлююча, проти
почервоніння та
заспокійлива дія. Послаблює
темні плями, завдяки синергії
з аргановою олією він
допомагає зберегти шкіру
живленою та зволоженою,
тонізованою та гладкою.

BioPomade
ПРОПОЛІС 30%

HF-BPPROP

BioPomade
РАВЛИК СЛИЗ 30%

HF-BPBVLM

®

farmacosmetics

Bio Pomade
З АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ

100 ml
7 BioPomades від Halbea
Farmacosmetics з
високою
концентрацією
активних інгредієнтів
спеціально розроблені
для конкретних
потреб.
(зовнішнє
використання)

€ 23,99

€ 16,99

BioPomade
АЛОЕ ВЕРА 70%

Інтенсивна знеболююча,
заспокійлива, заспокійлива
та відновлююча дія у
поєднанні з маслом Аргану.
Регенерує тканини, є
еудермічним та захисним.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99

BioPomade
АРНІКА 30%

Арніки BioPomade, в синергії
з аргановою олією, надає
заспокійливу,
протинабряковий засіб і
заспокійливу дію. Це
полегшує оброблені
частини.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99

BioPomade
КАЛЕНДУЛИ 30%

Він має протизапальну дію,
допомагає регенерувати
шкіру, пошкоджену дією
вільних радикалів,
розшаровується та
зневоднюється.
HF-BPCALE

Як використовувати
Нанесіть BioPomade на зацікавлені частини. Акуратно
масажуйте, поки продукт повністю не вбереться.

€ 23,99

€ 16,99

BioPomade
DEVIL'S CLAW 30%

Він виконує ефективну
локалізовану заспокійливу
дію.
Інтенсивне відчуття
благополуччя. Висока
концентрація функціональних
речовин може викликати
відчуття тепла і почервоніння.
HF-BPARTD

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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СОНЦЕЗАХИСНИЙ

КРЕМ
150 ml

з олією аргану,
олією жожоба,
маслом ши та
гіалуроновою
кислотою

15

Сонцезахисний крем з
пом'якшувальною та живильною
дією. Допомагає запобігти
зневодненню та старінню шкіри
через перебування на сонці.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зловживання
сонцем небезпечно. Уникайте
перебування на сонці в
найспекотніші години.
Сонцезахисний засіб не

30

SPF

SPF

UVA і UVB фільтри

UVA і UVB фільтри

Середній
захист

Високий
захист

€ 19,99

€ 27,99

HSOL15SPF

HSOL30SPF

супер засмага

Мазь

100 ml € 13,99

з лушпинням горіха, морквою
та олією солодкого мигдалю

HF-UNGABBMALNCCARMND100

забезпечує 100% захист.
Як використовувати:
Рясно нанесіть на все тіло перед
перебуванням на сонці. Часто
повторно наносити засіб,
особливо після купання або після
висихання, або якщо ви сильно
потіли. Якщо нанести
недостатньо засобу, рівень
захисту від сонця буде значно
знижений.

50
SPF

UVA і UVB фільтри

Дуже високий
рівень захисту

€ 32,99
HSOL50SPF

ОСВІТЛЮЮЧИЙ

БЛИСК
ПІСЛЯСОНЦЕ
250 ml

зволожуюча олія
€ 32,99

€ 24,99

HF-ILLDOPSOLGLOILIDR250
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HF-UNGABBCARCCMND100

Хайлайтер після сонця робить
шкіру м'якою, створюючи
перламутровий і сяючий
візуальний ефект. Перлини та
блиск посилюють загар, роблячи
шкіру сяючою.
Ідеально підходить для літа, але також
рекомендується для використання у
всі пори року.
Цінністю є наявність вітаміну Е та алое
вера для шовковистої та зволоженої
шкіри.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Нанесіть
масажними рухами по всьому тілу.
УВАГА: Перед використанням
енергійно струсіть.

the wellness beauty

Ласкаво просимо
«Sorgenta»
літо!

після
сонця

з лушпинням
волоського
горіха з алое
вера, арганом
та вітаміном Е

заспокійливий

спрей

250 ml
з лушпинням горіха

€ 16,99
HSOLDOPOS

ЕМУЛЬСІЯ після засмаги багата
такими речовинами, як вітаміни,
рослинні екстракти, мигдальне
масло, алое вера та арган.
Завдяки
своїй
ексклюзивній
формулі, яка швидко вбирається,
заспокійливий спрей після засмаги
надає шкірі негайне полегшення,
глибоко зволожує її, заспокоює
подразнення та почервоніння.
збагачений алое вера, вітаміном Е
та арганом, які стимулюють та
прискорюють регенерацію клітин у
пошкоджених тканинах, він сприяє
процесам
відновлення
шкіри,
відновлюючи бар’єрну функцію
шкіри після впливу сонця. Ідеально
підходить для засмаги і зменшує
відчуття тепла, дарує приємне
відчуття свіжості та благополуччя,
повертаючи шкірі ідеальний рівень
зволоження.

Сонячна

олія
150 ml

з лушпинням горіха

€ 14,49
HSOLOIL

ДОГЛЯДНА ОЛІЯ СОНЦЯ з
волоським горіхом та звіробою є
сильним засобом для засмаги,
враховуючи наявність лушпиння
волоського горіха, яке традиційно
використовується для захисту та
засмаги шкіри. Ця речовина реагує з
кератином, присутнім в епідермісі,
утворюючи комплекс коричневих
пігментів, також завдяки природній
присутності
каротину
та
флавоноїдів. Ефект, який надає
гіперікум на шкіру, не тільки
допомагає мати золотистий загар,
але, завдяки своїм пом’якшувальним
властивостям, йому вдається надати
шкірі темний колір, не пошкоджуючи
її, сприяючи природному процесу
засмаги під час перебування на
сонці.

Сонячна
вода
250 ml

з лушпинням горіха

€ 14,99
HSOLABB

Сонячна вода з волоським горіхом і
звіробоєм є сильним дубитель,
враховуючи
наявність
горіхової
лушпиння,
яка
традиційно
використовується для захисту і
засмаги шкіри. Він також має
протисольову дію, допомагаючи
видалити дратівливі залишки солі з
шкіри.
Випаровуючись на тілі, він зменшує
відчуття тепла для приємного
освіжаючого відчуття. Він не містить
сонячних фільтрів.
Спосіб застосування: Рекомендується
використовувати його з фактором
захисту, відповідним для вашого типу
шкіри.Уникайтеперебуваннянасонців
найспекотніші години дня та протягом
тривалого часу.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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масло для
волосся

250 ml

шовковий
ефект

€ 13,99

шовк ефект волосся масло - 100 мл
живлення і блиск волосся.
природний сонячний фільтр
застосовувати до і під час впливу.
водонепроникний.
запобігає впливу хвиль і висихання
сонця, хлорної солі та вітру.

HF-OILCAPST100

Limited
AFTER
SUN
edition

Гель для душу

500 ml

з вітаміном Е

€ 21,99
HF-BDVIT_E_LE

Формула, збагачена вітаміном Е, морквяним соком, лимонним
соком, апельсиновим соком та зеленим чаєм, відновлює
енергію та бадьорість шкіри, яка піддається стресу та висихає
від впливу сонячних променів.
Його блискучий аромат ніжно пестить шкіру, залишаючи її
ніжною, зволоженою та оксамитовою.

ніжний
шампунь

250 ml

ЗАСІБ ДЛЯ
ЧИЩЕННЯ
ОБЛИЧЧЯ

з екстрактом
мімози

€21,99

50 ml

HF-SDM_LE

гіалуронова кислота
з вітаміном Е

Дуже ніжна і пом'якшувальна формула,
збагачена екстрактом мімози зі
специфічними
зволожуючими
та
захисними властивостями для шкіри.
Ідеально підходить для гігієни волосся
після перебування на сонці, він залишає
шкіру
м’якою
та
еластичною.
Дерматологічно перевірено.
Аромат не містить потенційно алергенних
речовин
Застосування:
дозуйте
на
руку
спеціальним дозатором, а потім очистіть
волосся та шкіру.
Ретельно промити.

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE

КРЕМ
ДЛЯ ТІЛА

300 ml
€ 21,99
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з сіллю Камарг,
екстрактом
ванілі та
перлинами
вітаміну Е

HF-CCSALVANVIT_E_LE

Крем для тіла з особливою формулою, багатою на
дорогоцінні мінеральні солі, внесок якої сприяє живленню
шкіри, зберігаючи її пружною та оксамитовою після тривалого
перебування на сонці. Camargue fleur de sel, дуже цінна сіль, яка
також називається морською ікрою та екстрактом ванілі, яка
містить кальцій, фосфор, натрій, магній, підсилює властивості
оливкової олії, бісабололу та гіалуронової кислоти для
кращого живлення шкіри. З перлинами вітаміну Е.
Камарг, екстракт ванілі, оливкова олія, бісаболол.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

ОСВІЖАЮЧИЙ

Багатофункціональний
освіжаючий
льодовий
гель
Sorgenta, містить 15% алое вера з
заспокійливими та освіжаючими
властивостями.
Це
легко
розподіляється гель, який швидко
вбирається. На основі алое та
ментолу, він ідеально підходить
для
зволоження
шкіри,
почервонілої від сонця, або як
освіжаючий крем після душу в усі

пори року під час підготовки до
приготування крему для тіла.
Мукополісахариди, вітаміни та
мінерали, що містяться в алое
вера, мають заспокійливі та
відновлюючі властивості у разі
сонячних та сонячних опіків.
Ментол дає приємне відчуття
свіжості і діє як болезаспокійливий і
знеболюючий засіб.

ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити після душу на чисту і суху
шкіру. Використовуйте в невеликих
кількостях і уникайте чутливих
ділянок (особисті частини, пахви,
область очей).

200 ml
€ 18,99

календули алое вера ромашка арніка
HF-IGRMCCAL

Екстракт календули,
присутній у формулі,
відомий своїми цілющими та
протизапальними
властивостями.

HF-IGRMCALV

Присутній у формулі алое
вера відомий своїми
знеболюючими та
протинабряковими
властивостями.

HF-IGRMCCA

Екстракт ромашки,
присутній у формулі,
відомий своїми
заспокійливими та
освітлювальними
властивостями.

HF-IGRMCAR

Арніка, присутній у
формулі, відома
своїми
протизапальними
властивостями.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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СКРАБ ДЛЯ ТІЛА ЛІНІЯ: ЗВОЛОЖЕНА І ЗАПАШНОЇ ГЛАДКОЇ ШКІРИ.

ТІЛА
€ 25,99

€ 17,99
250 ml

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

АПЕЛЬСИН І МАНДАРИН

Помасажуйте скраб для тіла на
вологу шкіру круговими рухами,
ретельно змийте теплою водою.

HF-IGRSCAM

З апельсиновим і мандариновим
скрабом для тіла шкіра стане м'якою та
оксамитовою: гранули кремнезему
активізують клітинний оборот і
стимулюють кровообіг. Вітамін С надає
шкірі пружність, однорідність і живлення.

BUONA AVVENTURA
HF-IGRSCBA

За допомогою скрабу для тіла
"Buona Avventura" шкіра стане
м'якою і оксамитовою: гранули
кремнезему активізують клітинний
оборот і стимулюють кровообіг.
Алое вера надає шкірі пружність і
однорідність.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

КРИСТАЛІЧНИЙ
HF-IGRSCC
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За допомогою кристалічного скрабу
для тіла шкіра стане м’якою та
оксамитовою: гранули кремнезему
активують клітинний оборот і
стимулюють кровообіг.
Вітамін Е забезпечує шкірі захист і
живлення.

Завдяки чуттєвому свіжому
скрабу для тіла шкіра стане
м’якою та оксамитовою: гранули
кремнезему активізують клітинний
оборот і стимулюють кровообіг.
Екстракт морських водоростей
Macrocystis Pyrifera з високим
вмістом йоду, вітамінів і мінералів
запобігає подразненню та лікує
шкіру від пошкодження сонцем.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Завдяки скрабу для тіла з солодким
вогнем шкіра стане м’якою та
оксамитовою: гранули кремнезему
активізують клітинний оборот та
стимулюють кровообіг. Екстракт
червоної ікри надає шкірі пружність,
пружність та однорідність.

СОРБЕТ КРЕМ ЛІНІЯ: М'ЯКІСТЬ І СВІЖІСТЬ.

€ 24,99

€ 15,99
АПЕЛЬСИН І МАНДАРИН
HF-IGRSCAM

Вітамін С присутній у кремі з
апельсинового та мандаринового
сорбету, який зменшує дію
ферментів, що руйнують колаген,
надаючи шкірі пружність,
однорідність та живлення.

250 ml

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

BUONA AVVENTURA
HF-IGRCSBA

Масажуйте крем сорбе
круговими рухами до повного
вбирання.

Крем для сорбету "Buona
Avventura" містить алое вера,
який сприяє синтезу
колагену та еластину, що
забезпечує зволоження
і пружність шкіри.

КРИСТАЛІЧНИЙ

SENSUAL FRESH

SWEET FIRE

У кристалічному кремі з сорбету
міститься вітамін Е - потужний
природний антиоксидант, здатний
регенерувати шкіру, настільки, що
вона стане більш зволоженою,
захищеною та живленою.

Чуттєвий свіжий крем з сорбету
містить екстракт морських
водоростей Macrocystis Pyrifera,
який завдяки високому вмісту йоду,
вітамінів та мінералів запобігає
подразненню та лікує шкіру від
пошкодження сонцем.

Крем сорбету Sweet Fire містить
екстракт червоної ікри, багатий
такими амінокислотами, як треонін,
лейцин, лізин, аргінін, які сприяють
синтезу колагену та еластину,
надаючи тонус та живлення шкірі.

HF-IGRCSC

HF-IGRCSSF

HF-IGRCSSWF
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®

farmacosmetics

Крем для обличчя та тiла

HF-BCI

Арганова олія, масло ши, календула.
€ 22,49
Зволожуючий крем для обличчя та тіла - це спеціальне заспокійливе
рішення, ідеальне для зволоження шкіри немовлят та дітей. Крем містить
цінну арганову олію, яка своїми пом’якшуючими та зволожуючими
властивостями живить ніжну дитячу шкіру з перших днів. Революційна
формула, багата натуральними активними інгредієнтами, гарантує, що
крем зберігає шкіру м’якою та зволоженою. Спеціальна водонепроникна
формула зменшує контакт з мокрою пелюшкою. Поживний,
заспокійливий, зволожуючий, пом'якшуючий, він дає приємне відчуття
свіжості.

150 ml

Дитяча лiнiя
Заспокійливий крем
з оксидом цинку.

HF-BCL

€ 22,49

Заспокійливий дитячий крем із оксидом цинку призначений для
захисту ніжної та тендітної шкіри немовлят та для створення
захисного щита, де епідерміс не може захистити себе від потертостей
та подразнень. Водонепроникна система створює гідрофобний шар,
який запобігає контакту з мокрою пелюшкою, що часто стає
причиною роздратування та почервоніння. Все це сприяє великій
присутності натуральних інгредієнтів, таких як олія аргані, мигдальна
олія та жожоба, які також освіжають, в симбіозі з оксидом цинку, який
нейтралізує подразнення. Спеціальна водонепроникна формула
зменшує контакт з мокрою пелюшкою. Поживний, захисний, він дає
приємне відчуття свіжості та сухості.
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Гель для душу

Арганова олія, алое вера і календула.
HF-BBD

€ 22,49

Дитяча ванна-це дуже милий засіб для чищення шкіри,
особливо для чутливої шкіри немовлят та дітей.
Багатий рослинними екстрактами, він робить шкіру
вашої дитини м’якою і шовковистою. Завдяки дії
дорогоцінного арганового масла в поєднанні з
регулярним лікуванням воно живить шкіру і очищає її
від мікробів і бактерій. Щільна та кремова піна глибоко
очищає тіло, поважаючи природний епідермальний
склад ніжної шкіри найменших. Він також має
спеціальну формулу без сліз, яка робить ванну вашої
дитини ще більш приємною і розслаблюючою.

300 ml

NoZ
Protection

Природний захист

з геранью та цитронелою

€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Ніжний шампунь

Рисове масло, мальва *, Altea *, лаванда *.

€ 22,49

HF-BSD

Ніжний дитячий шампунь очищає волосся найменших,
залишаючи їх приємно чистими та ароматними. Формула
без сліз з рисовою олією та іншими натуральними
екстрактами зволожує ніжне та ламке волосся. Формула
має пом'якшувальні, захисні та заспокійливі властивості, а
також поважає чутливу шкіру немовлят з перших днів. Без
парабенів, SLS та SLES. При повній відсутності барвників та
спиртових компонентів. Рисова олія, екстракт мальви *,
екстракт альтеї *, ефірна олія лаванди *, вітамін А, вітамін Е.
Формула без сліз.

Рідка емульсія, дуже ніжна,
спеціально розроблена
для захисту шкіри від
зовнішніх впливів. Він
створює невидиму плівку,
здатну ефективно та
довговічно розвивати
специфічну активність
косметичних активних
інгредієнтів, що містяться.
Склад препарату
базується на: екстрактах
герані: захисному та
відновленні шкіри,
цитронеллі:
ароматизованій есенції,
здатній відганяти комах,
шавлії, базиліка та
евкаліпта: дезодорант та
бальзамічні рослини, олії
жожоба: пом’якшувальна
олія, що не залишає
липкої та надає подвійну
дію . Зволожуючий і
шовковистий на шкірі.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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PET LINE

з аргановою олією

HFP-SMS

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99

€ 19,99 € 16,99

ШАМПУНЬ ДЛЯ СОБАК
СПЕЦИФІЧНИЙ ДЛЯ
ТЕМНОГО ПАЛЬТО

ШАМПУНЬ ДЛЯ СОБАК
СПЕЦИФІЧНИЙ ДЛЯ
БІЛИХ ХАЛАТІВ

Специфічний шампунь для
темних
шарів
(чорний,
коричневий, червоне дерево,
затирання). Дія відновлює колір і
повертає блиск і сяйво темним
хутрам. Містить арганову олію,
яка надає зміцнювальну та
реструктуризуючу дію на волосся,
разом з іншими інгредієнтами з
пом’якшувальною дією, вони
виконують захисну, живильну та
зволожуючу функцію.

Ніжний відбілюючий шампунь,
очищає бруд і жир, не атакуючи
шкіру та волосся, повертаючи
блиск і білизну білим халатам. Для
особливо пожовклих частин
рекомендується використовувати
його, залишаючи діяти на кілька
хвилин. Його делікатна формула
також робить його придатним для
частого прання. Специфічний склад
цього засобу дозволяє отримати
ефект білого кольору, не
висушуючи структуру волосся.

500 ml

500 ml
HFP-SDPL

HFP-SDMR

€ 19,99 € 16,99

€ 19,99 € 16,99

РОЗПУШУЮЧИЙ ШАМПУНЬ

РОЗПУШУЮЧИЙ ШАМПУНЬ

ДОВГЕ ХУТРО
З АРГАНОМ

БАГАТІ ПАЛЬТО
З АРГАНОМ

Він виконує дію, що послаблює
вузли, роблячи волосся м’яким і
легким для розчісування. Містить
арганову олію, яка надає
зволожуючу
та
реструктурируючу дію на волосся
та
інші
інгредієнти
з
пом'якшувальною
дією
із
захисною функцією.
Як використовувати:
Нанесіть шампунь на вологе
волосся, помасажуйте і залиште
на кілька хвилин. Ретельно
промити. При необхідності
повторіть операцію.

500 ml
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500 ml

З розчісуванням і поліруванням,
підходить для кучерявих пальто.
Завдяки властивостям компонентів
він зберігає волосся блискучим.
Завдяки подвійній дії розчищення та
полірування
шерсть
собаки
залишається чистою та здоровою.
Специфічні речовини полегшують
розчісування волосся, роблячи його
більш об’ємним і блискучим.
Як використовувати:
Нанесіть шампунь на вологе
волосся, помасажуйте і залиште на
кілька хвилин. Ретельно промити.
При
необхідності
повторіть
операцію.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

500 ml

HFP-SLSR

HFP-CZTT

€ 19,99 € 16,99

€ 19,99 € 16,99

СПРЕЙ -ШАМПУНЬ
ПОЛІРУВАННЯ І
ДЕЗІНФІКУВАТИ
БЕЗ ПОЛОСКАННЯ

КРЕМ З ОКСИДОМ
ЦИНКУ І
ТЕАТРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ

Він чистить та дезінфікує шкіру та
шерсть. Підходить для всіх типів
волосся і має аромат з ніжним
ароматом, це допоможе вам
швидко очистити собаку, навіть
якщо ви далеко від дому або у вас
немає часу на традиційне миття
шампунем і водою. Він був
спеціально розроблений для
реструктуризації,
відновлення
пошкодженого волосся, надання
м'якості,
еластичності
та
керованості, залишаючи волосся
чистим і блискучим.
Це не жирний продукт і не залишає
жирних залишків, коли наноситься
сухим або вологим, надає волоссю
блискучий і захищений від
атмосферних факторів вигляд.
Завдяки наявності арганової олії
воно є чудовим допоміжним
засобом для ламкого волосся.

150 ml

HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
БАЛЬЗАМ -СПРЕЙ
БЕЗ ПОЛОСКАННЯ

HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
БАЛЬЗАМ З
ПОЛОСКАННЯМ

З АРГАНОМ І КОКОСОМ

500 ml

Бальзам з ополіскувачем-це
чудовий кондиціонер, багатий
пом'якшуючими речовинами з
високою здатністю до
розчісування та реструктуризації
для довгошерстих собак.
Використовуючи кокосові білки,
він оптимально живить волосся і
захищає їх від зовнішніх збудників,
таких як смог.
Багатий поживними і
реструктуризуючими речовинами,
такими як кокос, хміль, алантоїн.
Хміль надає еластичність і
перебудовує волосся; алантоїн
пом’якшує і надає волоссю тіло. Усі
ці активні інгредієнти
допомагають шерсті зробити її
м’якою та блискучою.

Він зберігає кінчики пальців
м’якими і тому захищає їх від
можливих
абразивних
дій.
Захищає від руйнівної дії гарячого
асфальту влітку або льоду та солі
на дорогах взимку. Наносити на
укуси комарів та інших комах. Для
заспокоєння почервоніння або
подразнення. Також відмінно
підходить для укусів мух, які влітку
націлені на кінчики вух.
У разі змінених кінчиків пальців
(невеликі порізи, потертості,
потертості ...) оксид цинку
допомагає загоєнню, а олія
чайного дерева очищає рану.

500 ml

Легкий у використанні не тільки
після миття голови, але і кілька
разів на тиждень на сухому шарі,
щоб оживити волосся, допомогти
розчесати волосся та уникнути
утворення сучків.
Лецитин та рослинні білки, якими
він
багатий,
живлять
і
реструктурують волосся, роблячи
його міцнішим, помітно здоровим
та міцним. Володіє високою
кондиціонуючою дією, підтримує
структуру волосся та підвищує
його еластичність, форму та
текстуру. Таким чином волосся
стає м’яким і його легко
розчісувати в будь -який час. При
постійному використанні він
допомагає чистити зуби і запобігає
утворенню сучків.
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ЗМІЦНЮЮЧИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
300 ml
з конопляною олією
€ 49,99 € 34,99
620

Вказується, коли шкіра втрачає
природний тонус, що проявляється
в’ялістю,
оскільки
еластичні
волокна
дерми
поступово
сповільнюють свою активність. Він
захищає та відновлює еластичні
волокна, колагенові волокна та
стимулює
складові
волокна
позаклітинного матриксу. Володіє
антирадикальною
дією,
зволожуючи,
зміцнюючи
і
стимулюючи
мікроциркуляцію,
благотворно впливаючи на стінки
судин і капілярів. Моделюючі та
проти
втоми
властивості
стимулюють і тонізують одночасно.
Сприяє поліпшенню тонусу та
опору вени та капілярної тканини.
Крім того, конопляна олія є дуже
цінним союзником зі своєю
зміцнюючою та еластичною дією.
Нарешті, це дає негайний і
відчутний ліфтинг -ефект.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Наносити щодня, раз на день, на уражені
ділянки, масажуючи до повного вбирання.
Ідеально підходить після ванни або душу.

ЗЛИВНИЙ
КРЕМ
300 ml
з конопляною олією
€ 46,99 € 26,99
626

Крем, багатий на цінні активні
інгредієнти з відомими дренуючими,
трофічними
та
захисними
властивостями на рівні кровоносних
судин,
присутні
поліфеноли
виступають захисниками судин і
нормалізують проникність і крихкість
капілярів.
Цілеспрямована синергічна дія цих
інгредієнтів
посилюється
протинабряковим ферментом, що
міститься в ананасі, функція якого
полягає у загальному поліпшенні
функціональності мікроциркуляції, а
також як активний інгредієнт з
природною протизапальною дією.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Нанесіть на уражені ділянки, масажуючи
рухами знизу вгору, до повного

круговими
80 вбирання.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ЖИВИЛЬНИЙ

КРЕМ ДЛЯ ТІЛА
300 ml

з конопляною олією
€ 39,99 € 27,99

СКРАБ
ДЛЯ ТІЛА
300 ml
з конопляною олією
€ 35,99 € 20,99

621

623

Цей крем для тіла, який легко
вбирається, призначений для
ущільнення, глибокого живлення та
зволоження
епідермісу
з
пролонгованою дією з плином
часу,
завдяки
наявності
гіалуронової
кислоти,
слизу
равлика та пантенолу, які мають
синергетичну дію.
Ефективне лікування, призначене
для втомленої та виснаженої шкіри,
з високою антиоксидантною,
омолоджуючою та регенеруючою
дією. Щоденне використання
завдяки наявності дорогоцінних
рослинних олій надає еластичність і
яскравість.
Вітаміни та жирні кислоти надають
шкірі живлення та свіжості.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Відновлює та оновлює епідерміс. Він
живить, робить шкіру тіла м’якою та
сяючою завдяки своїй дорогоцінній
конопляній олії та наявності активних
інгредієнтів. Інтенсивний, але ніжний
відлущуючий крем: усуває мертві
клітини та шкірні забруднення,
покращуючи оксигенацію шкіри та
стимулюючи її регенерацію.
Приємна текстура та гладкий дотик
дозволяють
наносити
рідину,
роблячи
шкіру
м’якою
та
оксамитовою, готуючи її до
подальших процедур.
Подовжений ефект зволоження.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити щодня один раз на день на уражені
ділянки, масажуючи до повного вбирання.
Ідеально підходить після ванни або душу.

Нанесіть круговими і делікатними масажами на
ділянки, які потрібно обробити.
Акуратно видалити теплою водою або
вологою губкою.

МАСАЖНИЙ КРЕМ
300 ml
з конопляною олією
€ 44,99 € 26,99
622

Масажний крем, ідеальний для того,
щоб зробити спеціальні професійні
процедури для тіла приємнішими та
отримати більш красиву, сяючу та
живлену шкіру.
Масаж розслаблює м’язи, покращує
кровообіг і лімфообіг. У масажному
кремі наявність різних ліпідних
елементів,
які
виконують
пом’якшувальну,
зволожуючу,
заспокійливу та протисуху дію,
надають шкірі пружність, не
залишаючи
відчуття
тяжкості.
Подібний до силікону, отриманий з
повністю природних і біорозкладаних
елементів, що дає шовковистий і
приємний ефект. Масажний крем
містить активні інгредієнти, які
виконують трофічну дію, покращують
стан мікроциркуляції, за допомогою
масажу. Антиоксидантні активні
інгредієнти сприяють регенерації та
оновленню клітин.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

ГАРЯЧИЙ

ХОЛОДНИЙ

300 ml

300 ml

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ
з конопляною олією
€ 44,99 € 26,99
624

Рослинні екстракти та термогенна
дія виконують вазотонічну дію,
здатну стимулювати поверхневу
мікроциркуляцію, повернути тонус
периферичним
кровоносним
судинам та відновити використання
жирів, накопичених у жировій
тканині. Багаті активні інгредієнти
допомагають виводити застійні
рідини, стимулюючи метаболізм
жирів, зменшуючи кількість жирової
тканини, покращуючи структуру
шкіри та допомагаючи відновлювати
еластичність шкіри, покращувати
тонус та опірність вени та капілярної
тканини, протидіяти набряку нижніх
кінцівок та недоліки целюліту, що
перешкоджають його повторній
появі.
Конопляна
олія
є
дорогоцінним союзником зі своєю
зміцнюючою та еластичною дією.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ
з конопляною олією
€ 44,99 € 26,99
625

Легка і швидко вбирається формула
допомагає поліпшити структуру шкіри
та відновити еластичність шкіри.
Дійсно діють на так звану «шкірку
апельсинової кірки», допомагаючи
зменшити затримку рідини та
стимулюючи локалізований обмін
речовин. Він допомагає поліпшити
тонус і міцність тканин вен і капілярів,
ефективно діє проти набряку нижніх
кінцівок, роблячи цю форму особливо
корисною при лікуванні целюліту.
Конопляна олія є дорогоцінним
союзником зі своєю зміцнюючою та
еластичною дією. Інтенсивне і тривале
відчуття
свіжості,
що
супроводжується
стимуляцією
мікроциркуляції.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити раз на день на ділянки, що підлягають
обробці, масажуючи ділянку, щоб сприяти
поглинанню та активності продукту. Повторюйте
Наносити раз на день на ділянки, що
застосування щонайменше 4 тижні
підлягають обробці, масажуючи ділянку, щоб
сприяти поглинанню та активності продукту.
Масажуйте потрібну кількість продукту на тілі,
Повторюйте застосування щонайменше 4
поки він повністю не вбереться.
тижні.
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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СКРАБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

з конопляною олією
€ 42,99 € 26,99

з конопляною олією
€ 53,99 € 37,99

300 ml
616

619

Цей ніжний пілінг забезпечує
відлущувальну
дію
завдяки
присутності подрібненого зернятка
оливкової олії та мікрогранул
кукурудзяного качана, які м’яко
видаляють мертві клітини та домішки,
не дратуючи шкіру. Цінні рослинні
масла дають вашій шкірі приємне
відчуття зволоження, ніби це крем. Він
робить шкіру м’якою та оксамитовою,
готуючи її до подальших процедур,
також завдяки наявності активних
інгредієнтів із зволожуючою та
пом’якшувальною дією.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Ідеально підходить для особливо
«стресової» та «спраглої» шкіри з
особливо стресом. Пом'якшуючий і
захисний, він гарантує глибоке
зволоження. Він сприяє процесам
регенерації тканин із захисним,
зволожуючим, реструктуризуючим та
омолоджуючим
ефектом,
дозволяючи повернути правильний
тон і відчуття шовковистості шкіри.
Очищаючий і в’яжучий засіб із
надзвичайно ефективною дією на
добробут
шкіри.
Присутність
конопляної олії збільшує очищаючі,
зволожуючі, живильні, заспокійливі
та омолоджуючі властивості.

Нанесіть круговими та м’якими масажними
рухаминаобробленіділянки.Акуратновидалити
теплою водою або вологою губкою.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ЖИВИЛЬНИЙ

ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
ОЧИЩАЮЧЕ МОЛОКО ОБЛИЧЧЯ

500 ml

300 ml

з конопляною олією
€ 36,99 € 20,99

з конопляною олією
€ 44,99 € 26,99

617

613

Особливо підходить для чутливої
шкіри, молочко для очищення не
просто видаляє забруднення та
залишки макіяжу з обличчя, але
повертає шкірі новий сяйво, яке часто в
кінці дня виглядає тьмяним і
втомленим.
Завдяки
рідкій
та
оксамитовій текстурі він допомагає
підтримувати правильне харчування та
належне
зволоження
епідермісу
завдяки
поєднанню
специфічних
активних інгредієнтів. На додаток до
дорогоцінного конопляного масла,
препарат містить екстракт гамамелісу,
відомий
своїми
в'яжучими,
антиоксидантними, протизапальними
та антибактеріальними властивостями.
Крім того, є мигдальне масло, масло
жожоба, вітамін Е та алантоїн, що
володіють зволожуючими та проти
почервоніння
властивостями,
допомагаючи заспокійливій дії алое
вера.

Зволожуючий і живильний крем,
багатий рослинними екстрактами та
оліями, глибоко зволожує шкіру,
зберігаючи її м'якою та еластичною.
Формула збагачена конопляною
олією, яка дозволяє глибоко
зволожити та заспокоїти шкіру,
завдяки чому цей крем також
підходить для чутливої шкіри.
Бархатистий і нежирний, він швидко
тане на шкірі, щоб вгамувати її та
надати їй надзвичайного зволоження
та м’якості протягом дня.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть ватяним тампоном на все обличчя
круговими рухами, щоб видалити макіяж та
забруднення.
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300 ml

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити щодня, раз на день на все обличчя,
масажуючи до повного вбирання.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть невелику кількість засобу кінчиками
пальців на попередньо очищену шкіру обличчя
та шиї, уникаючи контурів очей та губ. Залиште
на 10 хвилин і змийте теплою водою.

АНТИВІКОВИЙ

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

300 ml

з конопляною олією
€ 62,99 € 35,99
614

Підходить для зрілої шкіри, щоденне
використання, запобігає та протидіє
негарним наслідкам старіння шкіри, а
завдяки рослинним оліям, що
містяться в ній, надає обличчю
пружність та яскравість.
Конопляна олія проникає глибоко,
забезпечуючи
поживними
речовинами, які уповільнюють втрату
води та колагену, тим самим сприяючи
хорошій еластичності та тонусу, що
важливо для тих, хто хоче ефективної
та важливої дії проти старіння.
Він містить численні активні елементи,
які глибоко живлять і зволожують
шкіру, захищаючи її від шкідливого
впливу вільних радикалів, сприяють
зменшенню зморшок і надають
молодшому та більш сяючому,
компактному та гладкому вигляду з
ефектом розгладження на обличчі .

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити щодня, раз на день на все обличчя,
масажуючи до повного вбирання.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК
300 ml
з конопляною олією
€ 36,99 € 20,99
628

Догляд за нігтями рук потрійної дії:
зволожуючий, пом’якшуючий та
живильний.
Він запобігає агресії з боку зовнішніх
агентів, допомагає боротися з
розтріскуванням та почервонінням,
отримуючи захищені, гладкі та
компактні нігті із заспокійливими
властивостями та протизапальною
дією. Бджолиний віск створює
водонепроникний бар’єр на шкірі,
уникаючи надмірного зневоднення.
Ця формула глибоко живить,
забезпечуючи при цьому швидке
вбирання.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть засіб на шкіру очищеної руки, коли це
необхідно, масажуючи до повного вбирання.

300 ml
з конопляною олією
€ 44,99 € 26,99
615

Ця інноваційна формула, завдяки
своїм природним компонентам,
бореться з надлишком шкірного
сала та домішками, звільняючи
пори.
Сильна сторона продукту-в’яжуча
та регулююча шкірний жир дія з
зволожуючими та заспокійливими
властивостями, з матуючим та
сатиновим ефектом, допомагаючи
відновити баланс гідроліпідної
плівки шкіри.
Хороша гідратація необхідна для
благополуччя і краси жирної шкіри:
якщо вона зневоднена, вироблення
шкірного
жиру
та
ліпідів
збільшується саме для того, щоб
реагувати на брак зволоження,
збільшуючи ефект блиску та
відчуття брудної шкіри. Особливістю
цієї рецептури є наявність
конопляної олії.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Наносити щодня, раз на день на все обличчя,
масажуючи до повного вбирання.

БАЗОВИЙ

КРЕМ

PROFESSIONAL USE

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА НЕЧИСТОЇ ШКІРИ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

КРЕМ ДЛЯ НІГ
300 ml
з конопляною олією
€ 43,99 € 26,99
629

Призначається для лікування стоп з
потрісканою шкірою, особливо в області
п’ят. Зволожує, регенерує, відновлює та
повертає шкірі еластичність.
Пом'якшує і запобігає проблемам
сухості. Завдяки багатому вмісту
заспокійливих
та
зволожуючих
пом’якшувальних речовин, він сприяє
відновленню гідроліпідної плівки шкіри.
Комфорт і сухість на дотик після
нанесення.
Кератолітичні властивості сприяють
відшаруванню поверхневих мертвих
клітин, стимулюючи регенерацію шкіри.
Відмінний союзник для регенерації шкіри
та відновлення «бар’єрних» функцій, що
запобігають зневодненню.
Захищає
від
пошкодження
передчасного старіння. Заспокоює
почервоніння,
запалення
та
подразнення загалом.
Він має важливу антисептичну дію і дає
приємне відчуття свіжості.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Нанесіть круговими та м’якими масажними рухами
ділянки, що підлягають обробці. Акуратно видаліть
за допомогою
теплої води або вологою губкою.

300 ml
€ 24,99

€ 16,99

HF-CBMPRO

Багатофункціональний
базовий
крем
для
професійного
використання,
розроблений
з
натуральних
інгредієнтів,
є
пом’якшуючим
та
захисним
лосьйоном, особливо підходить для
проблемної шкіри зі схильністю до
зневоднення та почервоніння. Він не
містить
ароматизаторів
для
поліпшення сумісності зі шкірою
а завдяки легкій текстурі та легкому
розтіканню, він легко вбирається і не
жирний. Він створює на шкірі
захисний шар, який на додаток до
захисту
від зовнішньої агресії, це також
сприяє зменшенню втрат гідратації.
Він зберігає шкіру м’якою та
еластичною, даруючи приємне
відчуття полегшення та самопочуття
навіть стресовій чи особливо сухій
шкірі. Полегшує дискомфорт, часто
пов’язаний із сухістю шкіри, такий як
свербіж, стягнутість та лущення.
Багатофункціональний
базовий
крем Професійне застосування
можна застосовувати разом з
іншими косметичними інгредієнтами,
такими як ефірні олії. Виробляється
та упаковується в Італії.
Спосіб застосування: наносити один
або кілька разів на день на уражені
ділянки та масажувати до повного
вбирання.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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€ 28,99 € 22,99
50 ml
SP-CVNAA

SP-CCRD

Дивовижна формула та цінні активні
інгредієнти для безпрецедентної
ефективності: екстракт вуглецю,
захисний та зволожуючий,
регенеруючий та ущільнюючий,
освітлюючий та відновлюючий, у
поєднанні з футуристичними
активними інгредієнтами, які
виконують у різних спеціальностях
особливу відновлювальну та
детоксикаційну дію як на поверхні,
яка в серці тканин шкіри.
Чорний крем, який завдяки своїй
консистенції зникає легким масажем,
не залишаючи слідів на поверхні.

Фантастичний крем з червоною ікрою
дозволяє швидко відновити еластичність,
компактність та однорідність шкіри, вже
позначеної часом, кліматичними факторами,
УФ -променями або використанням
неефективних продуктів; ця надзвичайно
зволожуюча формула. Якщо ви ще не
знайшли ідеальну косметичну процедуру
DETOX для вашого типу шкіри та зволоження
на 360 градусів, це означає, що ви ще не
знали ефектів омолодження шкіри, які
можуть створювати такі інгредієнти, як ікра,
клінічно випробувана та схвалена для
завдяки своїм корисним ефектам, він
підходить як для обличчя, так і для волосся.

B l ac k Anti Age
F ac e c ream

Professional

Illuminating gold
Face cream
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Detox Red
Caviar Face Cream

Face

Creams

Line

Hyaluronic acid
Face cream

SP-CVOI

SP-CVAI

Золотий освітлюючий крем - символ
світла та життєвої сили. Золотий
крем проти зморшок з регенеруючим
ефектом відомий своїми
властивостями проти старіння,
захоплює яскравість, стимулює
вироблення еластичних волокон і
завдяки своїм властивостям
детоксикації бореться з вільними
радикалами. Завдяки поєднаній дії
яскравості, життєвої сили,
компактності та зволоження шкіри
обличчя.
Шкіра стане все більш оксамитовою,
свіжою та сяючою.

Зволожуючий крем з гіалуроновою
кислотою
для
шкіри,
сформульований
з
високими
концентраціями
гіалуронової
кислоти * та вітаміну В5.
Він допомагає відновити рівень
зволоження шкіри, живить її, надає
їй пружність та здоровий вигляд
протягом усього дня.
Крем містить складові природного
фактора
зволоження,
допомагає
відновити рівень зволоження та
надати шкірі сяйво та однорідність.
* Sodium hyaluronate

SP-CVCUL

€ 28,99
50 ml

€ 22,99

Ем ульсія з ніжною та приємною тек ст урою,
з яскравим к ольором та свіжими та
ароматними нотк ами.
Шампанськ е - речовина, багата
природними ак тивними інгредієнтами,
здатною захищати і живити наше тіл о та
шкіру.
Він вол одіє антиок сидантною сил ою,
обумовленою дією поліфенолів винограду,
які захищають від вільних радик алів,
гол овних відповідальних за старіння шкіри.

Champagne Ultra Lifting
Face cream

SP-CVSV

Сироватковий крем з гадюки, який
не має тваринного походження,
але має лише ефект, що нагадує
його, здатний розслабити риси,
глибоко звол ожуючи епідерміс,
захищаючи його та надаючи йому
пружності. Крім того, цей ключ
косметичного продукту також має
захисні фільтри, спрямовані проти
UVA та UVB променів, також
стимулюється природний захисний
процес шкіри, завдяки вмісту
цукристих похідних та вітамінів А
та Е.
Інтенсивне лікування, збагачене
ексклюзивним принципом
омол одження, що міститься в
отруті гадюки, задовольняє
потреби ослабленої шкіри.
Пом'якшує глибокі зморшки та
протидіє в’ял ості шкіри.

50 ml
Dermatologically
tested.
Professional use.

Viper
Face
Gold
Face

Serum
cream
Mask
cream

Ра вл и к С л и з
Face cream
SP-CVBL

Багатий функціональними активними
інгредієнтами, включаючи слизь равлика,
гіалуронову кислоту, пептид проти
старіння, арганову олію, екстракт ромашки
вітаміну Е. Ідеально підходить для всіх
типів шкіри Живить, регенерує, зволожує,
ідеально проти шкірних дефектів. Помітно
зменшує зморшки, сліди від прищів, прищі,
рубці, подразнення, почервоніння, плями
на шкірі та розтяжки.
100% ВИРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ: шлам,
вироблений у 100% відповідальних
господарствах Тоскани, оточених зеленню
та подалі від смогу великих міст. Жоден
равлик не пошкоджується і не
обробляється неетичним чином під час
вилучення слизу, яке проводиться вручну.
СЛАЙМОВИЙ СЛАЙ БАГАТИЙ на алантоїн,
еластин, колаген.

€ 22,99
HF-GOLMSK

Золота маска - це 100% косметична
маска Made in Italy, здатна
покращити зовнішній вигляд шкіри, з
антимікробним ефектом, зменшує
надмірне виділення шкірного сала і
видаляє голівки та вугри, отже,
робить шкіру вільною від домішок,
більш яскравою, молодою і чисто.
Завдяки своїм властивостям шкіра
стає більш гладкою та
розслабленою.
Ефект проти старіння.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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1) Ніжні Одягу

Суперконцентрований

€ 11,99

APS1651

Видаляє забруднення з
делікатного одягу,
поважаючи їх колір. Його
особливий хімічний склад
запобігає перенесенню
кольору з одного одягу на
інший, а також запобігає
змішуванню різних
кольорів одного одягу та
їх менш чіткому
визначенню.

2) Пом'якшувач

Суперконцентрований

€ 9,99

Суперконцентрована
продукція Halbea Home є
дійсною допомогою для
будь-якого домашнього
та професійного
використання.

86

APS1671

Пом'якшувач для
делікатної білизни та
одягу для прання вручну
або в пральній машині.
Його формула поважає
природу всіх волокон,
навіть найтонших, таких
як вовна та шовк. На
додаток до ефекту проти
повсті, він усуває
електростатичні заряди з
одягу з синтетичного
волокна.

5 порожніх
контейнерів
80 мл
€ 1,99

H-5cont80ml

Home
3) Пральна машина 4) Рідина для миття посуду 5) Посудомийна
Суперконцентрований

€ 11,99 APS1611

APS3881

Рідкий
миючий
засіб
чудово підходить для
ручного миття посуду
завдяки
високій
концентрації необхідних
активних
речовин.
Завдяки своїй конкретній
рецептурі він гарантує
швидку руйнуючу дію на
жирні залишки та бруд.
Крім
того,
лимонний
аромат діє на посуд,
усуваючи
неприємні
запахи.

Миючий
засіб
для
прання
всіх
типів
білизни,
ідеально
підходить для прання
кольорового
одягу,
оскільки він ефективний
навіть
при
низьких
температурах.

1

Суперконцентрований

€ 7,99

2

3

машина

Суперконцентрований

€ 17,99

APS0391

Завдяки концентрованій
рідкій формулі миючого
засобу для миття в
посудомийній
машині.
Підходить для води будьякої жорсткості. Запобігає
утворенню
вапнякових
відкладень.

4

ПРОФЕСІЙНІ ПРОДУКТИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, РОЗДІЛЮЮТЬСЯ ДО 3 РОЗІВ.
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

5
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5) Зняття накипу

Home

Суперконцентрований

€ 9,99

APS149

Миючий засіб для
ополіскувача, розроблений
для щоденного очищення
сантехнічних приладів,
кранів, раковин, стін та
підлоги в плитці. Видаляє
сліди води та залишків мила.

6) Миття паркету
APS1021

Концентрований миючий
засіб для чищення та
обслуговування паркету, він
не пошкоджує поверхні,
видаляючи бруд та жир і
надаючи підлозі новий
блиск. Використовується без
змивання.

4

5

Суперконцентрований

€ 11,99

6

€ 9,99

Рідкий миючий засіб для
ручного миття підлог, плитки
та туалету зі стійким
ароматом та дезодорантом.

Знежирювач
€ 13,99 APS1022

Спеціальний знежирювач для
чищення плит, варильних
панелей, грилів, духовок,
фільтрів, витяжок, камінних
келихів та стільниць з
нержавіючої сталі.
Не використовуйте на алюмінію
та легких сплавах.

7

9) Знежирювач

Суперконцентрований

APS2061

8) Потужний

Суперконцентрований

€ 13,99

7) Мийка для підлоги

APS1587

Універсальний знежирювач,
ефективний для всіх видів
забруднень. Для домашнього
та професійного
використання. Знежирювач,
забруднює та ретельно
очищає кухні, стільниці,
підлоги, віконниці, сталеві
матеріали та тканини.

8

ПРОФЕСІОНАЛИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, РОЗБАВЛЕНІ ДО 3 РАЗІВ
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

9
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10) Дезінфекція

миючий засіб*

в гелі з відбілювачем

€ 9,99

1 Lt

APS3070

*дезінфекція механічною
дією.
Гелевий продукт, що
характеризується вираженою
відбілюючою дією для
очищення стійких до хлору
поверхонь, плитки, обладнання
та машин. Не використовуйте
для мармуру зі свинцю,
дерева, пробки, килимів,
кольорових тканин, алюмінію
та чорних сплавів.

11) Дезінфекція

миючий засіб*
з евкаліптом*
€ 9,99 1 Lt APS3070

*дезінфекція механічною
дією.

Продукт на основі четвертинних
солей амонію, ідеально
підходить для чищення та
дезінфекції, за допомогою
механічної дії, поверхонь та
обладнання, туалетів, підлог,
стільниць, столів, полиць, шаф,
дверей, вікон та будь -якого
типу миючих поверхонь.
Підходить для застосування
планів НАССР.

the wellness home

Підвищена гігієна
PROFESSIONAL USE • SUPER-CONCENTRATED

13) Luxbathroom

14) Floorwash

Очищає та видаляє вапняний
наліт з мийок, кранів, сантехніки,
душових кабін, ванн, плитки,
нержавіючої сталі. емальований
тощо. Продукт, що
характеризується санітарним
ефектом (солі четвертинного
амонію), широким спектром дії
проти розмноження бактерій.
Видаляє сліди води та залишків
мила, залишаючи навколишнє
середовище приємним
ароматом.
Не використовуйте для мармуру.

Миття плитки, кераміки,
теракоти, граніту, підлог,
туалетів та миючих
поверхонь без полоскання.
Приємний аромат.
Потрійна дія: очищає,
дезодорує навколишнє
середовище та дезінфікує за
допомогою механічної дії.
Змивання не вимагає.
Підходить для застосування
планів самоконтролю
НАССР.

Миючий засіб
€ 10,99 1 Lt APS3070

Миючий засіб
€ 13,99 1 Lt APS3070

12) Brillmobil

Полірування миючий засіб

€ 13,99 1 Lt

APS3070

PH нейтральний. Для столів,
столів, полиць, меблів, дверей та
всіх видів дерев’яних поверхонь.
Він очищає поверхню,
залишаючи її блискучою та
яскравою за один крок, а також
відмінно підходить для
обслуговування лакованих та
покритих меблів. Багатий
пом’якшуючими та живильними
речовинами для деревини, він
відштовхує пил, залишаючи
приємний та стійкий аромат у
навколишньому середовищі.
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10

11

12

13

15) Універсальний

Знежирювач

Плямовивідник

Суперконцентрований

з цитрусовими
€ 9,99 1 Lt APS3070
Засіб для чищення будь якої миючої поверхні:
сталі, пластику,
емальованого заліза,
оцинкованого чавуну,
кераміки, дерева тощо.

16) Супер знежирювач

Активна піна
€ 10,99 1 Lt

APS3070

Видаляє вапняний наліт, іржу
та жир, залишаючи поверхню
блискучою. Ідеально підходить
для базового очищення
сантехнічних виробів та підлог.
Не використовуйте для
мармуру.

14

15

Home
17) Бережіть і

захищайте

для пральних і
посудомийних
машин з низьким
вмістом піни

18) Очисник

Знежирювач

для кавоварок та
прасок
€ 12,99
1 Lt APS3070

Очищувач для видалення накипу
для кавоварок та прасок.
Висока ефективність. Формула Професійне використання.
проти накипу. Продукт з
Специфічний продукт для
низьким вмістом піни для
очищення внутрішніх контурів,
видалення накипу в
носиків, фільтрів, тримачів
посудомийних машинах,
фільтрів та підлокітників кавових
котушках котлів, поверхнях і
стільницях з нержавіючої сталі, машин, відмінно підходить для
чищення прасок. Спосіб
бойлерах, прасках тощо.
застосування: Перед
використанням добре струсіть,
розпиліть безпосередньо на
підлокітники, носики тощо.

€ 13,99

16

1 Kg

APS3070

17

HIGH CONCENTRATION PROFESSIONALS, DILUTABLE UP TO 3 TIMES
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Спрей

1)

Дезінфікуючий
З КИСНЕМ

2)

750ml
€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

Ідеально підходить
для чищення
поверхонь,
стільниць, плитки,
обладнання тощо.
Розпиліть на
поверхню, залиште
діяти і протріть
тканиною, щоб
видалити
забруднення.

3)

5)
7)

6)

Супер мікроволокна тканини,

Губки та швабра. 3) тканина з
PROFESSIONAL USE

1) тканина з
мікрофібри
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

2)

тканина з
мікрофібри
Halbea Home
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

4)

тканина з
мікрофібри
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840
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5)

М'яка
абразивна
губка
Біле волокно

€ 2,49
HC-LPAD

мікрофібри
double layer
Halbea Home
40 x 60 cm

€ 13,99
HC-LPMFS4060

6)

Тверда
абразивна губка
Halbea Home

€ 1,99
HC-LPAF

7) швабра з
мікрофібри

€ 14,99
HC-MOP

«Profumorbidi»
для білизни
Парфумована есенція для білизни з
ультраконцентрованим пом’якшувачем.

Парфумовані есенції Sorgenta для прання з
ультраконцентрованим пом’якшувачем
виготовляються тільки з найкращими
ефірними оліями, не містять токсичних або
канцерогенних речовин, щоб надати вам
унікальні та дивовижні аромати.
Ексклюзивна формула дозволяє зберегти
аромат одягу живим протягом тривалого часу.

Дозування: 10 мл на 5 кг білизни
Замінює пом’якшувач.

Jupiter

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

PRO-SAT

PRO-VEN

PRO-GIO

Квітковий,
Ароматичний,
Деревний,
Східний

Ultra Concentrated!
250ml 25 washes

Кожен аромат був створений для досягнення
гармонії з неповторною особистістю, що
складається з високих, середніх та низьких
ароматних нот, здатних подарувати
неперевершений сенсорний досвід.
Продукт у поєднанні з пом'якшувачем тканин
пропонує унікальне задоволення носити м'який та
ароматний одяг протягом семи тижнів.
Завжди струшуйте перед використанням.

Saturn Venus
Квітковий,
Альдегідний,
Мускусний

Home

Східні
квіткові,
мускусні,
бурштинові

Mars

Pluto

PRO-MAR

PRO-PLU

€ 14,99
Квіткові,
Фруктові,
Цитрусові,
Ігристі

€ 14,99

Квітковий,
Пудре,
Мускусний,
Лотос

ПРОФЕСІЙНІ ПРОДУКТИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, РОЗДІЛЮЮТЬСЯ ДО 3 РОЗІВ.
N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ЕСЕНЦІЇ

Апельсин і кориця
HC-ESZ-ARCAN

Цитрусові фрукти

20 ml.

€ 6,99

0,7 fl. oz.

HC-ESZ-AGR

Помаранчеві квіти
HC-ESZ-FIORAR

Лавандовий
HC-ESZ-LVD

Сандал і
Бергамот
HC-ESZ-SANBER

Ваніль
HC-ESZ-VNG

СПРЕЙ ПАРФУМЕР
ДЛЯ ТКАНИН

Blue
Sun

HC-PTS-SOLAZZ
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Moon
Night
HC-PTS-NL

250 ml.
8,45 fl. oz.

Desert Шовк і
Sea
Oasis аметист Pink and
Purple
Breeze
HC-PTS-OASI

HC-PTS-BM

HC-PTS-SETMET

HC-PTS-ROSVIO

€ 24,99

Home

ПАРФУМЕР
ПРАЛЬНОЇ
МАШИНИ З
ДЕЗІНФІКУЮЧОЮ
ФОРМУЛОЮ
МИЮЧОГО
ЗАСОБУ.

500 ml.

16,9 fl.oz.

Lands of
the East

Gold Rose
HC-PRL-GR

HC-PRL-TDO

Diamond
Star

Crystal
Sea

HC-PRL-DS

HC-PRL-MDC

Як використовувати: покласти 2 або 3
сутність ковпачки для пральних машин
безпосередньо в зм'якшувача відсік.
Щоб ароматизувати одяг, який ви
праєте вручну, додайте есенцію для
пральної машини в воду для
останнього полоскання,
використовуючи спеціальні захисні
рукавички.

Ruby
HC-PRL-RUB

Шовк і
бавовняна квітка
HC-PRL-SFC

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі консультації з лікарем, зберігайте
контейнер або етикетку продукту в наявності.
Шкідливий для водних організмів з тривалими наслідками.
Це не косметика. Зберігати в недоступному для дітей.
Це не іграшка. У разі контакту зі шкірою чи / або очима: ретельно
промийте протягом декількох хвилин, якщо це легко зробити,
зніміть контактні лінзи. Якщо роздратування не припиняється,
зверніться до лікаря. Утилізація вмісту / контейнерів відповідно
до місцевих норм. Не розсіювати в навколишньому середовищі.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ПАРФУМЕР ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ
ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

з алое вера з пом'якшення
100 ml
€ 10,99

Аквамарин
HC-PRL-AVAA-100

Аметист
96

HC-PRL-AVAMT-100

Агат

Нефрит

Кварц

Бурштин

HC-PRL-AVAGT-100

HC-PRL-AVQO-100

HC-PRL-AVGDA-100

HC-PRL-AVAMB-100

Опал

HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

250 ml
€ 20,99

Аквамарин
HC-PRL-AVAA-250

Аметист
HC-PTS-SOLAZZ

Home

Агат

Нефрит

Кварц

Бурштин

HC-PTS-SOLAZZ

HC-PRL-AVQO-250

HC-PRL-AVGDA-250

HC-PRL-AVAMB-250

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

Опал

HC-PTS-SOLAZZ

Onix

HC-PRL-AVOX-250
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Home
the wellness home

Суперконцентрований
Halbèa Deodorant
500 ml
€ 11,99

Дезодорант без газу з 4 дуже
приємними ароматами, підходить
для будь-якого середовища. Одного
або двох розпилень продукту
достатньо, щоб приємно
дезодорувати і на багато годин
усунути неприємні запахи.
Упаковка без дозатора розпилювача
продається окремо.
APS1011

Осінь
мох

APS1009

Зима
східний

Головна
аромати

APS1010

Весна
лаванди

APS1012

Літо

квітка лотоса

ПРОФЕСІЙНІ ПРОДУКТИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ, РОЗДІЛЮЮТЬСЯ ДО 3 РОЗІВ.
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Кількість на
рекомендован
у добову дозу:
2 бари
106 g

€ 32,00

Як
використовувати:

10 ПРОТЕЇНОВІ БАТОНЧИКИ *
АРОМАТ ТЕМНОГО ШОКОЛАДУ

Рекомендується
приймати 53 г
продукту максимум 2
рази на день.
Зберігати в
прохолодному та
сухому місці, подалі
від джерел тепла.

I-BARRPROCOC
БЕЗ: пальмової олії, консервантів, гідрогенізованих жирів та ГМО.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Поширений харчовий продукт. Продукт
протипоказаний пацієнтам із захворюваннями нирок, вагітним
та страждаючим алергічним діатезом через можливий вміст
алергенів, таких як соя, арахіс. Не підходить для годування
немовлят.
Бажано дотримуватися різноманітного та збалансованого
харчування та вести здоровий спосіб життя.
Інгредієнти: Темний шоколад, какао хв 52% (сахароза,
какао терте, какао-масло, соєвий лецитин, натуральний
екстракт ванілі), білок, суміш (білок молочної сироватки,
казеїнат кальцію), екструдований рис (рисове борошно),
масло насіння арахісу. * 32% сироваткового протеїну та
казеїнату кальцію.
Average analysis

530g

For 100 g of product

Кількість на
рекомендован
у добову дозу:
2 бари
106 g

€ 32,00
I-BARRPROCOC

Per bar of 53 g

Energy value
kcal 456 / kJ 1918
kcal 242 / kJ 1016
Grassi / di cui saturi
17,5g / 10g
9.3 g / 5.3 g
Carbs /
of which sugars
41g / 21g
21,7g / 11g
Dietary fiber
3,7g
2g
Protein
32 g
17 g
Salt
0,40g
0,21g
** Reference intake of an average adult (8400KJ / 2000 kcal)

% *GDA 53 g
12%
13% / 26,5%
8,4% / 12%
7,8%
34%
3,45%

Як
використовувати:

10 ПРОТЕЇНОВІ БАТОНЧИКИ *
МОЛОКА І КОКОСОВИЙ СМАК

Рекомендується
приймати 53 г
продукту максимум 2
рази на день.
Зберігати в
прохолодному та
сухому місці, подалі
від джерел тепла.

Інгредієнти: какао з молочного шоколаду мін. 33% (сахароза, какао
-масло, сухе незбиране молоко, какао -маса, соєвий лецитин,
натуральний екстракт ванілі), білкова суміш (сироватковий протеїн,
казеїнат кальцію), екструдований рис (рисове борошно), кокосова
стружка (6) %), арахісова олія, натуральний ароматизатор. * 31,5%
сироваткового протеїну та казеїнату кальцію.
БЕЗ: пальмової олії, консервантів, гідрогенізованих жирів та ГМО.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Поширений харчовий продукт. Продукт
протипоказаний пацієнтам із захворюваннями нирок, вагітним та
страждаючим алергічним діатезом через можливий вміст алергенів,
таких як соя, арахіс. Не підходить для годування немовлят.
Бажано дотримуватися різноманітного та
харчування та вести здоровий спосіб життя.

530g

збалансованого

Average analysis

For 100 g of product

Per bar of 53 g

% *GDA 53 g

Energy value
Fat / of which saturated
Carbs /
of which sugars
Dietary fiber
Protein
Salt

kcal 491 / kJ 2060
22g / 14g

kcal 260 / kJ 1091 1
11,6 g / 7,4 g

3%
16% / 37%

41g / 25g
1,7g
31,5 g
0,60g

21,7g / 13,2g
0,90g
16,7 g
0,32g

8,4% / 14,7%
3,6%
33,4%
5,3%

** Reference intake of an average adult (8400KJ / 2000 kcal)

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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€ 59,99
A
ILL
V A NA V O R
FL

PO-VAN

Х А Р Ч О В И Й П Р Е П А Р АТ Д Л Я
Ш Е Й К Е Р А З ГА Н О Д Е Р М О Ю
S.LUCIDUM (РЕЙШІ)
ЗАМІННИК ЇЖІ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ ВАГИ

ПОКАЗАННЯ: замість їжі змішайте 31 г
"ПРИНЦА ОДНОГО" з 250 мл 1,5% жирного
молока (частково знежирене молоко) і
насолоджуйтесь.
Зазначена харчова інформація є дійсною
лише в тому випадку, якщо приготування
проводиться відповідно до інструкцій з
молоком 1,5 жиру (нежирне молоко).
Зберігати в недоступному для дітей віком до
4 років.
Цей продукт призначений для використання
як частина здорового харчування та
пов’язаний
з
достатньою
фізичною
активністю. Під час низькокалорійної дієти
важливо
підтримувати
достатнє
споживання рідини; тому рекомендується
випивати не менше 2 літрів води на день.
Бажано не перевищувати рекомендовану
добову дозу.

Для контролю ваги: Випивайте два "PRINCE
ONE" на день, щоб замінити два з трьох
прийомів їжі. Для досягнення найкращих
результатів приготуйте коктейль, як
зазначено, з 250 мл молока 1,5% жирності
(частково знежирене молоко). Заміна 2-х
разового
харчування
в
рамках
низькокалорійної
дієти
на
замінне
харчування сприяє схудненню.
Для підтримки ваги: Випивайте один
"PRINCE ONE" на день замість їжі. Для
досягнення
найкращих
результатів
приготуйте коктейль, як зазначено, з 250 мл
молока 1,5% жирності (частково знежирене
молоко). Заміна одного прийому їжі на день
в рамках низькокалорійної дієти заміною їжі
сприяє підтримці ваги після схуднення.
Харчуйтесь різноманітно і збалансовано і
регулярно займайтеся спортом.

ІНГРЕДІЄНТИ: WHEY PROTEIN (HYDROLYZED AND CONCENTRATED), SOY PROTEIN ISOLATED, DEXTRIN RESISTANT TO
ASSIMILATION, EMULSIFIER: LECITHIN, AROMAS, MALTODEXTRIN, SUNFLOWER OIL HIGH OIL, SOYCALIC, BIOCAPIDITY CHAIN RELIEF
MEDIUM, THICKENER: XANTHANE, MAGNESIUM OXIDE, SWEETENER: SUCRALOSE, FERRIC PYROPHOSPHATE, ASCORBIC ACID
(VITAMIN C), DL-ALFA TOCOFERIL ACETATE (VITAMIN E), SODIUM SELENITE, NIAODMETHINE BIO3 (VITAMIN A), PAPAINE, BROMELAIN,
ZINC OXIDE, COPPER GLUCONATE, PANTOTHENIC ACID (VITAMIN B5), MANGANESE SULFATE, SODIUM MOLYBDATE, D-BIOTIN
(VITAMIN B7), CHOLECALCIUM HYDROCHLORIN (VITAMYROPHEROL) VITAMIN B6), PHYTOMENADIONE (VITAMIN K), THIAMINE
HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2), CHROME PICOLINATE, FOLIC ACID (VITAMIN B9), CYANOCOBALAMIN
(VITAMIN B12) LUCID GANODA..
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AT E
COL
C H OL A V O R
F

€ 59,99
PO-CIOC

ЗАМІННИК ЇЖІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВАГИ. З ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ.
ONE SERVING: 31g PACK OF 30 SERVINGS.
NUTRITIONAL INFORMATION PER 100 g
TYPICAL VALUES
ENERGY (KJ/Kcal)
1474/350
FAT (g)
6
OF WHICH - SATURATED FATS (g)
O.95
CARBOHYDRATES (g)
29
OF WHICH - SUGARS (g)
1,9
FIBER (g)
12
PROTEIN (g)
39
SALT (g)**
1,1
** Salt (g) naturally present
VITAMIN
VITAMIN A (µg)
VITAMIN B6 (mg)
VITAMIN B12 (µg)
VITAMIN C (mg)
VITAMIN D (µg)
VITAMIN E (mg)
VITAMIN K (µg)
BIOTIN (µg)
FOLIC ACID (µg)
NIACINA (mg)
PANTOTHENIC ACID (mg)
RIBOFLAVIN (mg)
THIAMINE (mg)

741,9
1,5
1,3
80,6
5,2
11,3
80,6
32,3
121
23,2
5,8
1,1
1,1

PORTION OF 31 g
with the addition of 250ml of 1.5% milk
981/236
7,9
1,2
15,2
13
5
21,3
O,7
%EU VNR*
93
111
54
101
103
94
108
65
61
145
97
76
97

276,4
0,6
0,9
25
1,6
3,6
25
13,9
39
7,5
2,7
0,8
0,4

%EU VNR*
35
43
37
31
32
30
33
28
20
47
45
59
39

MINERALS
%EU VNR*
%EU VNR*
CALCIUM (mg)
161,3
20
359
45
CHROME (µg)
64,5
161
20
50
COPPER (mg)
1,1
106
0,3
33
IODINE (µg)
129
86
40
27
IRON (mg)
16,1
115
5,4
38
MAGNESIUM (mg)
274,2
73
113,3
30
MANGANESE (mg)
2
100
0,6
31
MOLYBDENUM (µg)
54,8
110
17
34
PHOSPHORUS (mg)
483,9
69
407,5
58
POTASSIUM (mg)
419,4
21
490,5
25
SELENIUM (µg)
53,2
97
16,5
30
ZINC (mg)
7,1
71
3,2
32
* NUTRITIONAL REFERENCE VALUES. Recommended daily allowance in the EU per serving of “PRINCE ONE”.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть
змінюватись залежно від наявності упаковки.

950 g
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СПРИЯЄ ДРЕНАЖУ

З ГАНОДЕРМІЄЮ

€ 38,99
DO-GNDRM

DIURE ONEє харчовою добавкою на основі рослинних екстрактів,
мінеральних солей та фолієвої кислоти, ананаса, лопуха, берези та
хвоща, здатних сприяти відтоку рідин організму; Лопух і береза
корисні для очищаючих функцій організму; Береза і Хвощ для
функціональності сечовивідних шляхів. Ананас - корисний продукт
як для функціонування мікроциркуляції, так і для протидії
недолікам целюліту. Магній використовується у випадках: втоми,
втоми, електролітного балансу, нормального енергетичного
обміну. Фосфор - продукт, що використовується для нормального
обміну енергії та нормальної функції клітинних мембран. Фолієва
кислота використовується для
зменшення втоми і втоми.
Ganoderma Lucidum - японський
INGREDIENTS
15 ml % VNR*
гриб, що використовується за
Average analysis
al dì
високі
імуностимулюючі,
Ananas e.s.
200 mg
антиоксидантні
та
of which Bromelain
0,6 mg
гепатопротекторні властивості.
Burdock
200 mg
of which lnulin
40 mg
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ: Ми
Birch e.s
200 mg
рекомендуємо приймати по 15
of which hyperoside
5 mg
мл на день, розведених у літрі
Equisetum
200
mg
води. Перед використанням
of which Silica
4 mg
струсіть. Протягом дня пийте
Magnesium
375 mg
багато води.

500ml

Potassium

400 mg

-

Phosphorus

158 mg

-

Folic acid

0,2 mg

-

Ganoderma Lucidum

100 mg

-

*Valori NutritM di Riferimento% Reg. (UE) 1169/2011
“Nutritional recommended values per adult il compliance
‘Nith the EU Reg.116912019
*Apports nutritionnels de référence J)OU” la population
adulte set.on le règlement de l’UE TI69l2019

Добавки не замінюють різноманітне, збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Зберігати в недоступному для дітей віком до 3 років. не
перевищуйте рекомендовану добову дозу. Для використання продукту бажано проконсультуватися з лікарем. не застосовувати під час вагітності,
годування груддю та у разі терапії гіполіпідемічними препаратами.
Зберігати продукт у прохолодному та сухому місці, при температурі не вище 25 ° C, подалі від світла та / або джерел тепла.
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30 ТАБЛЕТОК ПО
900 МГ

30 ТАБЛЕТОК ПО
900 МГ

БАЛАНС ВАГИ

БІЛЬ

ХОЛЕСТЕРИН

З ГАНОДЕРМІЄЮ

З ГАНОДЕРМІЄЮ

27g

€ 13,99

€ 23,99

60 ТАБЛЕТОК ПО
600 МГ
З ГАНОДЕРМІЄЮ

27g

27g

€ 18,99

PO-GNDRM

LDLO-GNDRM

GO-GNDRM

PAINFULL-ONE
Синергія
різних
компонентів сприяє фізіологічному
балансу запальних станів.
Ganoderma Lucidum - японський гриб,
що
використовується
за
високі
імуностимулюючі, антиоксидантні та
гепатопротекторні властивості.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ
Ми
рекомендуємо приймати три таблетки
на день, по одній таблетці між
прийомами їжі та дві ввечері перед
сном.

LDL Монаколін К або червоний рис
сприяють
підтримці
нормального
балансу рівня холестерину в крові.
Гарцинія камбоджійська і Гуггул корисні
для ліполізу. Ganoderma Lucidum японський гриб, що використовується
за
високі
імуностимулюючі,
антиоксидантні та гепатопротекторні
властивості.
ЯК
ВИКОРИСТОВУВАТИ
Ми
рекомендуємо приймати по одній
таблетці на день, бажано ввечері.

GARCINIA ONE - харчова добавка на
основі сухого екстракту гарцинії
камбоджійської. корисний для балансу
ваги тіла, контролю почуття голоду,
ліпідного обміну.
Ganoderma Lucidum - японський гриб, що
використовується
за
високі
імуностимулюючі, антиоксидантні та
гепатопротекторні властивості.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ По одній
таблетці двічі на день, бажано за
півгодини до основного прийому їжі.

INGREDIENTS

INGREDIENTS
Daily dose
Fermented red rice d.e.
of which Monacolin K.
Garcinia cambogia e. s.
of which Ac. hydroxycitric
Guggul e.s.
of which Guggulsteroni
Coenzyme Q10
Ganoderma Lucidum (Reishi)
Nutrient Reference Values% Reg. [EU) 1169/2011

DAILY MG
3 CPR / DAY )

PEA (Palmitoiletanolamide)
Gynostemma Pentaphyllum e.s.
tit. with 80% gypenosides
of which gypenosides
Alpha R-lipoic acid
Acetil L-Carnitina
VITAMIN B1
(Thiamine hydrochloride)78,57%
- of which Vitamin B1
VITAMIN B6
(Pyridoxine hydrochloride) 82,65%
- of which Vitamin B6
VITAMIN B12
- of which Vitamin B12
Ganoderma Lucidum (Reishi)

1050

%
VNR
0

450
360
600
600

0
0
0
0

1,540
1,11

100

1,70
0,00250
300 mg

1 CPR
200 mg
10 mg
200 mg
120 mg
200 mg
20 mg
10 mg
100 mg

INGREDIENTS

1 TAB

2 TABS

Garcinia Cambogia e. s. 60%

500mg

1000 mg

Ganoderma Lucidum (Reishi)

100 mg

200 mg

100
100

* NRV (Reference Nutritional Values): maximum permitted values MDS06 / 16
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60 ТАБЛЕТОК ПО
600 МГ

60 ТАБЛЕТОК ПО
500 МГ

КОНТРОЛЬ ВАГИ

ВОЛОССЯ

З ГАНОДЕРМІЄЮ

З ГАНОДЕРМІЄЮ

36g

€ 28,49

60 ТАБЛЕТОК ПО
500 МГ
ВОЛОССЯ

З ГАНОДЕРМІЄЮ

30g

€ 18,99

30g

€ 18,99

SLO-GNDRM

SO-GNDRM

HO-GNDRM

SLIM-ONE
Харчова
добавка,
що
використовується
в
дієтичних
та
контрольованих режимах, що допомагає
активізувати метаболізм як частина
програми для схуднення. Ganoderma
Lucidum
японський
гриб,
що
використовується
за
високі
імуностимулюючі,
антиоксидантні
та
гепатопротекторні властивості.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ 3 таблетки на
день, одна вранці, одна перед обідом і одна
перед вечерею, запиваючи великою
кількістю води.

SHE-ONE - це харчова добавка, що
складається з ніацину, вітаміну В12 та
біотину, які сприяють балансу регенерації
клітин. З Urtica Dioica, корисного для
регенерації волосся та нігтів, він
підтримує добробут волосся та нігтів,
Хром нормалізує рівень глюкози в крові,
Цинк нормалізує волосся, шкіру та нігті,
сприяє обміну вуглеводів та захищає
клітини волосяний фолікул від окисного
стресу, вітамін В6 регулює гормональну
активність та сприяє обміну глікогену,
мідь корисна для пігментації волосся та
нігтів та сприяє утворенню сполучної
тканини, фолієва кислота підтримує
процес поділу клітин та синтез
амінокислот. Ganoderma Lucidum японський гриб, що використовується за
високі імуностимулюючі, антиоксидантні
та гепатопротекторні властивості.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ Приймайте одну
-дві таблетки на день.

HE-ONE - це харчова добавка, що
складається з інгредієнтів, які в синергії
один з одним нормалізують баланс
волосся, шкіри та нігтів, сприяючи їх
регенерації. Формула, збагачена та
зміцнена для підтримки здоров'я волосся.
Ganoderma Lucidum - японський гриб, що
використовується
за
високі
імуностимулюючі, антиоксидантні та
гепатопротекторні властивості.
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ Приймайте одну дві таблетки на день.

INGREDIENTS

Paullinia cupana kunt semi e.s.
Titrated to 2.5% in caffeine
Citrus aurantifolia swingle fruit e.s.
Titrated at 10% in synephrine
Coleus forskohlii root d.e.
Titrated at 10% in forskolin
Carnitine-L
Garcinia mangostana fruit d.e.
Titrated at 40% in mangosteen
Griffonia simplicifolia seeds d.e.
Titrated at 25% in 5-HTP
Ganoderma Lucidum

I CPR

90 mg
2,2 mg
90 mg
9 mg
90 mg
9 mg
90 mg
50 mg
20 mg
35 mg
8,7 mg
100 mg

VRN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nutritional reference values for vitamins and minerals in adults pursuant
to EU Regulation 1169/2011

INGREDIENTS
Serenoa Repens es
Pea protein
Collagene
Niacin
Zinc
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Copper
Folic acid
Biotin
Chrome
Ganoderma Lucidum (Reishi)

I CPR
120mg
50mg
50mg
8 mg
5 mg
0,7 mg
0,7 mg
0,5 mg
100mcg
25 mcg
20 mcg
100 mg

2 CPR
240 mg
100 mg
100 mg
16 mg
10 mg
1,4 mg
1,4 mg
1 mg
200mcg
50mcg
40mcg
200 mg

MAX*

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nutritionalreferencevalues forvitamins and minerals in adults pursuantto EU Regulation 1169/2011

INGREDIENTS
Serenoa Repens es
Pea protein
Urtica Dioica
Collagene
Niacin
Zinc
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Copper
Folic acid
Biotin
Chrome
Ganoderma Lucidum

I CPR
120mg
50mg
50mg
50mg
8 mg
5 mg
0,7 mg
0,7 mg
0,5 mg
100mg
25 mg
20 mg
100 mg

2 CPR
240 mg
100 mg
100 mg
100 mg
16 mg
10 mg
1,4 mg
1,4 mg
1 mg
200mg
50mg
40mg
200 mg

MAX*

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nutritionalreferencevalues forvitamins and minerals in adults pursuant to EU Regulation 1169/2011

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
добавки
не
замінюють різноманітне, збалансоване
харчування та здоровий спосіб життя.
Зберігати в недоступному для дітей
віком до 3 років. Не перевищуйте
рекомендовану добову дозу.

ХАРЧОВА ІНФОРМАЦІЯ
Середній вміст рослинних
інгредієнтів, що характеризує
максимальну
дозу 100 мл
______________добову
__________
Olive tree leaves
6g
________________________
Turmeric rhizome
5g
________________________
Rosemary leaves
__________5 g
______________
Olivactive
200 mg
of which oleuropein
__________80 m g
______________
Opuntia ficus indica
_________200 mg
_______________

Якщо ви приймаєте будь які
ліки,
вам
слід
звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному
для дітей віком до 3 років.
Не
перевищуйте
рекомендовану
добову
дозу.
Добавки не замінюють
р і з н о м а н і т н е ,
збалансоване харчування
та здоровий спосіб життя.

ХАРЧОВА ДОБАВКА НА ОСНОВІ КІЛЬКІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНОЇ
ДОЗИ:
РОЗМАРИНУ, ОЛИВКОВОГО ДОБОВОЇ
100 ml
ДЕРЕВА ТА КУРКУМИ.
Як використовувати:
З ГАНОДЕРМА С. LUCIDUM (РЕЙШІ)

розмарин: функція травлення. Печінкова
функція. Регулюють перистальтику
шлунково -кишкового тракту та усувають
гази. Антиоксидант. Регулярна робота
серцево -судинної системи.
оливкова: метаболізм вуглеводів і ліпідів.
Нормальний кровообіг. Регулярність
артеріального тиску. Антиоксидант
куркума: Травна функція.
Функціональність травної системи.
Антиоксидант. Функція суглоба Контраст
порушень менструального циклу.
optunia: Злив, сечогінний.

Рекомендується приймати
по 50 мл продукту 2 рази на
день.

Зберігати в прохолодному та
сухому місці, подалі від
джерел тепла.

1 lt
€
24,99
OLDEP1L
_______________________
Olive ES tit. 15%
350 mg
of
which oleoeupeine 52,5 mg
_______________________

Якщо ви приймаєте будь -які
ліки, вам слід звернутися до
лікаря.
Зберігати
в
недоступному для дітей віком
до 3 років.

Artichoke ES tit. 2.5% 286 mg
ofwhich chlorogenic acid 7.15 mg
_______________________
Tamarind
200 mg
_______________________

Не
перевищуйте
рекомендовану добову дозу.
Добавки
не
замінюють
різноманітне, збалансоване
харчування та здоровий
спосіб життя.

_______________________150 mg
Dandelion dry extract 5% inulin 100 mg
_______________________

Rhubarb dry extract 5% Reina

ХАРЧОВА ДОБАВКА НА
ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ
ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА,
АРТИШОКУ І ТАМАРИНДА.
З ГАНОДЕРМА С. LUCIDUM (РЕЙШІ)

оливкова: метаболізм вуглеводів і ліпідів.
нормальний кровообіг. регулярність
артеріального тиску. антиоксидант.
артишок: функція травлення. функції
печінки. усунення кишкових газів. очисні
функції організму. ліпідний обмін.
антиоксидант.
тамаринд: регулярність кишкового
транзиту. нормальний обсяг і
консистенція випорожнень.
ревінь: травна дія, шлунковий
кульбаба: сечогінна дія, жовчогінна.

Як використовувати:
Розведіть 20 мл
продукту приблизно в
150 мл води двічі на день.
Store in a cool and dry place,
away from heat sources.

КІЛЬКІСТЬ
РЕКОМЕНДОВАНОЇ
ДОБОВОЇ ДОЗИ:

40 ml

1 lt
€
24,99
OLDIG1L

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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Diurefast

€ 15,00
DRF

DIUREFAST - це дренажний продукт на основі ананасу, лопуха,
берези та хвоща, які корисні для дренажу рідин організму,
для функціонування мікроциркуляції, протидії недолікам
целюліту, для очищення функцій організму та для
функціональності шляхи. сечовий. Магній і калій сприяють
зменшеннювтомитавтоми,роботінервовоїтам’язовоїсистем
та підтримці нормального кров’яного тиску. Фосфор сприяє
обміну енергії. Фолієва кислота підтримує синтез амінокислот
і зменшує відчуття втоми і втоми.

20 stick-pack 10ml
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

1 stick-pack per day diluted in 1 liter of water.

Ketolip

€ 9,90
KTL

KETOLIPє добавкою на основі гуарани, цитрусових і
колеусу, яка активізує обмін речовин, прискорюючи процес
«спалювання жиру», а також завдяки грифонії, природному
серотонінергічному, протидіє нервовому голоду. Його
можна використовувати як протягом перших двох фаз, так
і поєднувати з низькокалорійною дієтою.
30 tablets of 600mg

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

3 таблетки на день, запиваючи водою.

€ 7,90
MGN

150gr
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

Розчиніть у склянці води кімнатної
температури, добре перемішайте.
Припустимо, як тільки вміст добре розтане.
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Магній
Магній сприяє зменшенню втоми і втоми, на
користь правильного балансу електроліту, до
нормального обміну речовин і функціонування
нервової і м'язової системи, сприяє нормальній
психологічних функцій, для синтезу білка, для
підтримки кісток, зубів і розподіл клітинна втома,
функціонування нервової та м’язової систем та
підтримка нормального кров’яного тиску. Фосфор
сприяє обміну енергії. Фолієва кислота підтримує
синтез амінокислот і зменшує відчуття втоми і
втоми.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

КАВА
кавова чашка з
фарфору
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pcs

SO-CAF-6TAZ

50
КАПСУЛИ
КАВА
SORGENTA

€ 11,99
ESPRESSO

€ 12,99
INTENSE
SO-CAF-INTNA

€ 12,99
DECAF
SO-CAF-DEKNA

SO-CAF-ESPNA

€ 1,99

склянки, палітра, набір
цукру
50 pcs.
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SO-CAF-kit50

€ 149,00
SO-CAF-MAC

Кава еспресо з
регульованими дозами.
Регульований тримач
для чашок
Знімний бак для
зручного наповнення
Витяжний лоток для
відновлення капсул для
легкого очищення.

50 КАПСУЛИ€

17,50

SOLUBLE BARLEY
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
GINSENG КАВА
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
LEMON TEA
SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA
SO-CAF-TeNero_na
GREEN TEA
SO-CAF-TeVerde_na
DEPURATIVE HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisDepur_na
ECHINACEA HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
FRUIT HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisFrut_na
RELAXING HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75

5 TEST
КАПСУЛИ

SOLUBLE BARLEY
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
GINSENG КАВА
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
LEMON TEA
SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA
SO-CAF-TeNero_na
GREEN TEA
SO-CAF-TeVerde_na
DEPURATIVE HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisDepur_na
ECHINACEA HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
FRUIT HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisFrut_na
RELAXING HERBAL TEA
cod.SO-CAF-TisRelax_na

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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CAPPUCCINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG

GINSENG
CHOCOLATE

SO-CAF-GINSENG_DG

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

€ 7,99
16
КАПСУЛИ
DOLCE GUSTO
COMPATIBLE

50
КАПСУЛИ
DOLCE GUSTO
COMPATIBLE

€ 14,99
INTENSE
SO-CAF-INTDG

€ 15,99
DECAF
SO-CAF-DECADG

€ 13,99
ESPRESSO
SO-CAF-ESPDG
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Brands | Sorgenta Caffè carries trademarks belonging to third parties.The Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio and
Lavazza Espresso Point brands shown on the site are intended only as an indication to evaluate the type of system or
capsule used for the extraction of the coffee. Brand belonging to third parties, which cannot be linked in any way to the
independent producer Sorgenta Caffè * The compatible Sorgenta Caffè "NESPRESSO" are designed for those who use
Nespresso coffee machines. ** The compatible Sorgenta Caffè "NESCAFÉ DOLCE GUSTO" coffee machines are
designed for those who use Nescafé Dolce Gusto coffee machines

ESE 44
COMPATIBLE
СТРУЧКИ

€ 23,99

150 СТРУЧКИ

ESPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

€ 26,99

€ 10,99

150
СТРУЧКИ

50
СТРУЧКИ

SO-CAF-INTMM

SO-CAF-DEKMM

INTENSE

DECAF

€ 11,25

€ 10,75

€ 11,25

ESPRESSO

INTENSE

DECAF

SO-CAF-ESPNESP

SO-CAF-INTNESP

SO-CAF-DEKNESP

50
КАПСУЛИ
NESPRESSO
COMPATIBLE

€ 10,49

€ 11,49

€ 11,49

42 КАПСУЛИ
A MODO MIO
COMPATIBLE
ESPRESSO

INTENSE

DECAF

SO-CAF-ESPMM

SO-CAF-INTMM

SO-CAF-DEKMM

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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®

Sorgenta
Wellness
Drink.
Чиста вода € 2.550,00
для сталого
майбутнього.
WDTOP5

Design made in Italy
Sorgenta Wellness Drink
За майбутнє без пластику.
Усуває азбестові волокна,
пестициди, вуглеводні, важкі метали.
Запатентована система для
уникнення розмноження бактерій у
фурнітурі.
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він спеціально створений для будь -якого
типу середовища. Його заходи ідеально
підходять для розміщення на кухонній
стільниці.
см (45,7 x 40,3 x 18,5)
• 30% LESS ELECTRICITY
• TECHNOLOGICAL RESEARCH
• ANDROID & IOS

.

3

вагомі
причини
вважат
и за краще
Sorgenta
Wellness

Найменший дозатор на 18
чистих літрів / годину
холодної або навколишньої,
природної та газованої води.

1

2
3

Стійкість навколишнього середовища

Ліквідація пластикової тари (ПЕТ) є екологічним кроком,
необхідним для зменшення тривожного забруднення
Світового океану. Необхідно постійно приділяти увагу
добробуту всієї екосистеми планети, тому що ми досягли
тривожних рівнів. Насправді, Європейська Комісія,
зібравшись у Страсбурзі в січні 2018 року, вирішила зробити
Європу лідером у боротьбі з пластиком. представлення
нових цілей проти забруднення.
Оздоровчий напій Sorgenta пропонує свій внесок у цю
нагальну екологічну потребу.

Здоров'я на км 0

Sorgenta Wellness Beauty використовує воду, вже виготовлену
для пиття з водопроводів, але хлор, що володіє
антибактеріальною функцією, часто має неприємний смак.
Оздоровчий напій Sorgenta очищає його більше за
допомогою високотехнологічних 3М фільтрів, отримуючи
хороший, дуже чистий вода, безпечна і негайно доступна в
Km0, уникаючи марних, дуже дорогих і стомлюючих
перевезень

Ч
утливість до заощаджень
Насамперед економія економії, але не тільки, оздоровчий
.

напій Sorgenta також чутливий до економії часу та енергії.
Розпилювач води для оздоровчого напою Sorgenta
оснащений 7 фільтрами 3M, включеними в ціну, з
автономністю 20000 літрів, терміном на 7/10 років.

НОВА ГЕРМЕТИЧНА
ГІДРОСИСТЕМА:

• БІЛЬШ ЕФЕКТИВНА
ТЕХНОЛОГІЯ ХОЛОДОАГЕНТУ.
• ВИКОНАННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ
• ДЕШЕВШЕ
• ХОЛОДНОЇ ВОДИ ЗА
МЕНШИЙ ЧАС.

3М фільтр Sorgenta Wellness Drink

It is equipped with a high-tech filter that performs
a nanofiltration of the water without changing the
chemical characteristics but eliminating all
pollutants.

N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.
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ІТАЛІЙСЬКА
ОЛИВКОВА
ОЛІЯ ЕКСТРА
НЕЗАЙМАНА

"СИРА" ОЛИВКОВА
ОЛІЯ ЕКСТРА
НЕЗАЙМАНОЇ ЯКОСТІ
холодна екстракція
100% італійський продукт.
Він характеризується
ароматом оливкових
фруктів, особливо в перші
місяці року,
збалансованим за
смаком.
OLIO6

€ 83,99
6 пляшок

OLIO1

€ 13,99
750 ml

Не фільтруючись, він має
шорсткий вигляд, і на дні в
упаковках утворюється осад,
який буде більш вираженим,
якщо його придбати під час
нафтової кампанії.
Підходить для всіх видів
приправ і дуже підходить для
брускетт
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N.B. зображення продуктів є суто орієнтовними і можуть змінюватись залежно від наявності упаковки.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ
AGENDA 2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

КУЛЬКОВА
РУЧКА ПЕРО
SORGENTA

€ 0,89
MER2

€ 5,99

€ 5,99

МЕТАЛЕВИЙ ЯЩИК
cm 21x16,5x8
з подивом

BEIGE
МЕТАЛЕВИЙ
ЯЩИК
BOXBEIGE211658

RED ENAMEL
BOXBEIGE211658

€ 6,99

€ 2,69

SILVER
МЕТАЛЕВИЙ
ЯЩИК
з подивом

SHOPPER GIFT IDEA
см 22х29 з сюрпризом
Корпус 10см з дерев’яною
биркою діаметром 5см

cm 36x23x8

SHOPPERTAG

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

POLO
ЖІНКА
UNIKA
MAKE UP
MILANO
M1 MASKS
SINGLE USAGE
10 / 20 / 40 / 100 pcs
www.sorgenta.it

€ 19,99
XS
S
M
L
XL

POLO-D-XS
POLO-D-S
POLO-D-M
POLO-D-L
POLO-D-XL

POLO
ЛЮДИНА
UNIKA
MAKE UP
MILANO

€ 19,99

S
POLO-U-S
M POLO-U-M
L
POLO-U-L
XL POLO-U-XL
XXL POLO-U-XXL
3XL POLO-U-3XL

115

APS Investments S.r.l. unipersonale
Via del Lavoro, 30 - 20060 Pozzo D’Adda (MI), Italy
info@sorgenta.it - www.sorgenta.it

