CELLULAR BODY LOTION

CREAM DEO ROLL-ON

Anti-age tělové mléko účinně oddaluje předčasné
stárnutí a je vhodné pro pokožku s nedostatkem vitality
a s narušenou přirozenou rovnováhou.
Velmi účinné je také pro jemnou
pokožku těla. Obsažený extrakt
z kmenových buněk jablka podporuje
životnost a vitalitu kmenových buněk
pokožky, aktivuje jejich správné
dělení. Kyselina hyaluronová a extrakt
z chlorely doplňují ztracenou vlhkost,
zabraňují vzniku přesušení a korigují
vzhled linií a vrásek ze sucha. Buněčné
tělové mléko působí jako přírodní
antioxidant a je vysoce regenerační.
Komplexně dohlédne na přirozeně
fungující systémy pokožky a zajistí
rovnoměrnou, omlazenou, strukturu
pokožky těla.

Krémový deo roll-on bez obsahu hliníku a alkoholu
je určen i pro citlivější pokožku v oblasti podpaží.
Rychle se vstřebává, neutralizuje tělesný
pach, reguluje nadměrnou funkci potních
žláz a zvýšenou tvorbu potu. Obsah
oleje z mandlí a jojoby zajišťuje rovnováhu
mezi lipidy a hydratací. Zklidňuje pokožku,
zabraňuje přecitlivělosti, začervenání
i podráždění. Deo roll-on neucpává póry,
nezanechává nepříjemný lepkavý pocit
a dodá celodenní pocit čistoty a svěžesti.

Pure Freshness

Použití:
Nanést po osprchování či koupeli na očištěnou,
suchou oblast podpaží a ponechat zaschnout.
Lze jej aplikovat i bezprostředně po depilaci.

NOVINKA

Použití:
Aplikovat po sprchování či koupeli na osušenou
pokožku těla a jemně vmasírovat.

VELVET GLOVE HAND CARE
Vysoce ošetřující anti-age krém na ruce s obsahem
arganového oleje má hebkou sametovou konzistenci.
Věnuje zatěžované, namáhané pokožce rukou
maximální možnou péči a funguje jako neviditelné
ochraňující rukavice. Působí jako velmi
účinný antioxidant, regeneruje, hydratuje
a navyšuje životnost kmenových buněk
pokožky. Okamžitě zvláční povrch
pokožky, zjemní naznačené i hlubší linie
a výrazně změkčí hrubou, drsnou strukturu.
Zabraňuje vzniku přesušení, svědění
či popraskání kůže. Je ideální péčí nejen
pro pokožku rukou, ale také účinně
ošetřuje samotné nehtové lůžko.
Pečující krém oddálí stárnutí a výrazně
omladí vzhled rukou.

BODY SPA ENERGIZING
Revitalizační tělová péče
s anti-oxidačním efektem

Použití:
Nanést na očištěnou a osušenou pokožku rukou,
v případě potřeby i několikrát denně, a jemně
vmasírovat. Věnovat péči i oblasti nehtů a jejich okolí.
Nezanechává na pokožce rukou mastný lesklý povrch.

www.biodroga.cz

BODY SPA ENERGIZING
Revitalizační tělová péče
s anti-oxidačním efektem
ZAJISTÍ POKOŽCE TĚLA NOVOU ENERGII A ZDRAVÝ
VZHLED
Pokožka je největším orgánem lidského těla, který
velmi rychle reaguje na jakékoliv změny, energetické
výkyvy, zvýšené napětí či celkový stres napadající náš
organismus. Na jejím vzhledu se často odráží celkový
stav vnitřního prostředí v těle a aktuální zdravotní stav.
V době zvýšeného stresu, kdy jednotlivé funkce
v organismu mohou fungovat nedostatečně, reaguje
i pokožka nepřiměřeně, ztrácí svou přirozenou vitalitu.
Jestliže jsou zásobníky energie v těle prázdné, pokožka
nemá možnost plně čerpat energii. Sama je výrazně
oslabena, nepracuje v přirozeném rytmu a nemůže
působit perfektně, bezchybně a čistě.

BODY SPA ENERGIZING produkty:
Refreshing Shower Gel
Osvěžující sprchový gel
Cellular Body Lotion
Buněčné tělové mléko

Cream Deo Roll-On
Krémový deo roll-on

BODY SPA ENERGIZING produkty:
REFRESHING SHOWER GEL

Účinky produktů BODY SPA ENERGIZING:

•
•
•
•
•

doplní ztracenou energii
vykazují anti-oxidační efekt
nastartují obnovu kožních buněk
vyrovnají hydrataci
preventivně působí proti energetickému
vyčerpání
aktivují přirozené funkce ochrany a obnovy
dohlédnou na jednotlivé biorytmy a funkce
pokožky
sjednotí strukturu pokožky těla
korigují již vzniklé nedostatky
dodají svěžest a celodenní pocit čistoty

Spojení silné, opojné vůně
zeleného čaje s oživující, svěží
vůní citrónu působí čistým,
stimulujícím a povzbuzujícím
účinkem na všechny smysly.
Inspiruje mysl a ponechá odplout
únavu, vyčerpanost i stres.

Velvet Glove Hand Care
Sametová péče pro pokožku rukou

BODY SPA ENERGIZING, revitalizační řada tělových
produktů s anti-oxidačním účinkem, je koncipována
pro pokožku těla s viditelnou ztrátou energie, trpící
nerovnováhou a nerovnoměrnou strukturou povrchu,
postrádající zdravý barevný tón.
BODY SPA ENERGIZING produkty okamžitě redukují
dopady energetického i hormonálního kolísání,
oxidačního stresu a dalších negativních vlivů. Mají
výrazný stimulující účinek na regenerační procesy
i biorytmy v pokožce a doplňují ztracenou energii.

•
•
•
•
•

Přírodní aroma zeleného čaje a citrónu
obsažené v produktech:

BIODROGA BODY SPA

Energizing

Jemný, energizující gel se svěží,
čerstvou vůní je určen pro každodenní očistu pokožky těla. Extrakt
z chlorely a panthenol navýší
obsah vlhkosti a zároveň ochrání
před vznikem přesušení. Osvěžující
sprchový gel zabrání vzniku podráždění, zklidní zvýšenou
přecitlivělost, redukuje nepříjemné
pocity sevření na povrchu pokožky
a celkově zjemní její strukturu.
V průběhu sprchování zajistí okamžitý
přísun energie.
Použití:
Během sprchování nanést na navlhčenou pokožku
těla, jemně promasírovat a smýt.

