The Nature of Sun

Filozofie eco-friendly

Krása udržitelnosti

Pura
Complex

Řada hair care Vitality’s s certifikovanými
výtažky alpského původu a výrobky s obsahem
přírodních látek vyšším jak 85 %.
Obohacena o Pura Complex, rostlinný multifunční
komplex obsahující: hořec, meduňku, jalovec,
třezalku, borovici a arniku.

Vynikající olej k vyzdvižení krásy vašich vlasů
Olej ze semen horského jablka je vynikající zdroj
mastných kyselin, převážně olejové a linolové,
se zjemňujícími, zklidňujícími a regeneračnými
vlastnostmi, vitamíny A a E mají antioxidační
a anti-age účinky a fytosteroly, složky rostlinného
původu, dodávají hydrataci a zabraňují
podráždění..

Sun Protective Oil

85 %

Obsah přírodních látek

Olej na ochranu proti slunci

Chrání vlasy při vystavení slunci, proti solným usazeninám
a chloru. Olejový sprej obohacený o filtry UVA a UVB
a jednu biologicky rozložitelnou složku, která předchází
dehydrataci a chrání kosmetickou barvu bez zatížení.
Obsah přírodních složek 85 %.
Použití: nasprejujte na celou délku vlasů. Aplikujte před
pobytem na slunci a po každém koupání.
Obsah: 125 ml

Kód: 2/27.15016

Obohacený o Pura complex, složku ochraňující barvu
před paprsky UVA a UVB, jemně myje, odstraňuje
veškeré zbytky chloru, solných usazenin a písku. Pantenol,
ceramid A2 a Polyquaternium 7 a 10 umožňují opravit
vlasy poškozené sluncem, chrání kosmetickou barvu
a dodají jemnost a lesk.
Použití: naneste na mokré vlasy a na pokožku.
Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Je-li to nutné,
zopakujte mytí.
Kód: 2/27.15014

Pura
Complex

Obsah přírodních látek

Obsah: 250 ml

Sun Care Elixir

Elixír na vlasy namáhané sluncem

Kód: 2/27.15015

96 %

Lehká struktura obohacená o Pura complex
a pantenol, zlepšuje rozčesávání po opalování,
zabraňuje dehydrataci a dodá jemnost a lesk.
Použití: nasprejujte na vlhké vlasy.
Pročesejte. Neoplachujte.
Obsah: 150 ml

87 %

Šampon na vlasy namáhané sluncem

Obsah přírodních látek

Sun Care Shampoo

Pura
Complex

After Sun Mask

Obsah: 200 ml

Kód: 2/27.15013

95 %

Obohacena o Pura complex, složku, která
chrání barvu před UVA a UVB paprsky
a ceramid A2, který regeneruje a uhlazuje
vlasy stresované sluncem, solnými usazeninami
a chlórem. Intenzivně vyživuje, předchází
dehydrataci a ihned dodá jemnost a lesk.
Použití: naneste po umytí do vlhkých
vlasů, nechte působit 3 minuty, pročesejte,
opláchněte.

Obsah přírodních látek

Maska na vlasy po opalování

Pura
Complex

Sun Care Shower Gel

87 %

Obsah přírodních látek

Sprchový gel po opalování

Lehký gel, obohacený o Pura complex,
ceramid A2, pantenol a polyquaternium 7,
na jemné mytí po opalování na slunci.
Odstraňuje veškeré zbytky solných usazenin
a dalších nečistot, zjemňuje a dodá pokožce
hebkost.
Použití: aplikuje se přímo z lahvičky. Naneste
na pokožku, lehce vmasírujte a opláchněte.
Obsah: 200 ml

Kód: 2/27.15017

Pura
Complex

Léto v tom nejlepším...fantastické doplňky na cestování
Termoláhev

Pro udržení svěžesti i v létě, elegantní,
funkční, lehká a odolná. Nápoje udrží
studené po dobu 12 hodin.
Materiál: inoxová ocel, dvojité stěny
Obsah: 490 ml

Ručník Hamman

Ručník nebo šátek na pláž. Velmi jemný.
Rozměry: 89 x 155 cm
Složení: 100% bavlna
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