Η εταιρεία μας

H Simply Herbal είναι μια εταιρεία φυτικών καλλυντικών που
δημιουργήθηκε εξ ’ολοκλήρου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στην πόλη της Πάτρας το 2014. Το όνομα της περιγράφει την
φιλοσοφία της που είναι να προσεγγίσει την ομορφιά, την
υγεία και την ευεξία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση
και τα αγαθά που προσφέρει ΑΠΛΑ και απλόχερα η φύση.
Η Simply Herbal αναπτύσσει προϊόντα φιλικά προς
το περιβάλλον που δεν δοκιμάζονται σε ζώα.
Αποφεύγουμε τη χρήση silicones,
parabens, SLES, propylenoglycol σε όλα τα βήματα της
παρασκευής αφού άποψη μας είναι ότι η φύση έχει τη λύση
για κάθε σας ανάγκη και στόχος μας είναι να πετύχουμε με
φυσικό τρόπο το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αντιρυτιδική & Συσφικτική Κρέμα Προσώπου 40+ (50ml)
Αντιγήρανση – Ενυδάτωση - Σύσφιξη
Με άρωμα μανόλια

Αντιρυτιδική κρέμα με υαλουρονικό
οξύ και έλαιο νυχτολούλουδο, για
βαθιά ενυδάτωση και αντιγήρανση.
Διατηρεί την ελαστικότητα του
δέρματος. Αναζωογονεί το δέρμα και
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες,
μειώνει την εμφάνιση ρυτίδων και
βοηθά στην αναδόμηση του
προσώπου. Με αντιοξειδωτική δράση.
Το έλαιο νυχτολούλουδο είναι πλούσιο
σε βιταμίνες Β1, Β2, Β6, Ε, καθώς και
σε λιπαρά οξέα.

Βασικά Συστατικά





Έλαιο νυχτολούλουδου
Βιταμίνη Ε
Αμυγδαλέλαιο
Υαλουρονικό οξύ

Με 93% φυσικά συστατικά

Αντιρυτιδική Κρέμα Προσώπου για Λεπτές Γραμμές 30+ (50ml)
Πρόληψη – Επανόρθωση – Ενυδάτωση
Με άρωμα Αργκάν

Πλούσιας υφής, μη λιπαρή κρέμα με
υαλουρονικό οξύ, έλαιο αργκάν και
αβοκάντο. Ενυδατώνει σε βάθος την
επιδερμίδα, επανορθώνει τις λεπτές
γραμμές έκφρασης και προλαμβάνει
τις μόνιμες ρυτίδες. Το υαλουρονικό
οξύ, συμβάλλει στην ενίσχυση της
φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας και
στη διατήρηση της ελαστικότητάς της.
Το έλαιο αργκάν, πλούσιο σε Ωμέγα-6
λιπαρά οξέα και βιταμίνες Α και Ε,
επιταχύνει την επανόρθωση της
επιδερμίδας και προσδίδει
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το έλαιο
αβοκάντο, είναι μια ευεργετική τροφή
για το δέρμα και ιδιαίτερα
αντιοξειδωτική. Βελούδινη υφή και
διακριτικό άρωμα αργκάν.
Βασικά Συστατικά





Λάδι αργκάν
Λάδι αβοκάντο
Υαλουρονικό οξύ
Λάδι Μακαντάμια

Με 94% φυσικά συστατικά

Ενυδατική Κρέμα Προσώπου 20+ (50ml)
Ενυδάτωση – Αναζωογόνηση
Με άρωμα μαστίχας

Ενυδατική κρέμα προσώπου που
προσφέρει εντατική ενυδάτωση και
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες.
Αναζωογονεί και διατηρεί την
ελαστικότητα του δέρματος. Το αιθέριο
έλαιο μαστίχας έχει ισχυρή
αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή
δράση. Καθαρίζει και λευκαίνει το
δέρμα ενώ παράλληλα βοηθά στην
ανάπλαση της επιδερμίδας. Ρυθμίζει
το pH και τη λιπαρότητα του δέρματος.
Το Tea tree και η Πρόπολη βοηθούν
και προστατεύουν τα λιπαρά δέρματα
με ακμή. Παρέχουν αντιμικροβιακή,
αντιφλεγμονώδη και αντισηπτική
προστασία. Κατάλληλη για όλους τους
τύπους δέρματος.
Βασικά Συστατικά






Έλαιο Μαστίχας
Βιταμίνη Ε
Αμυγδαλέλαιο
Πρόπολη
Tea Tree Oil

Με 93% φυσικά συστατικά

Ορός Ματιών (15ml)
Ενυδάτωση – Αντιγήρανση

Ορός ματιών με ισχυρή αντιοξειδωτική
και αντιρυτιδική δράση. Το λάδι
macadamia δρα αποτελεσματικά
ενάντια στις ρυτίδες, ενώ μειώνει
ορατά τους μαύρους κύκλους. Το
υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στην
ενίσχυση της υγρασίας της
επιδερμίδας, στην αύξηση της
ελαστικότητάς της και στην
επανόρθωση σε λεπτές γραμμές και
μόνιμες ρυτίδες. Το έλαιο χαμομηλιού
έχει ισχυρή καταπραϋντική δράση σε
ξηρά και κουρασμένα μάτια. Η αλόη
είναι πλούσια σε βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, κάλιο,
σελήνιο, Β1, Β6, Β12, Α, C, E, με
αποτέλεσμα να προσδίδει ενυδατικές,
αναπλαστικές και επουλωτικές
ιδιότητες.

Βασικά Συστατικά






Εκχύλισμα Αλόης
Λάδι Macadamia
Χαμομήλι
Υαλουρονικό οξύ
Βιταμίνη Ε

Με 99% φυσικά συστατικά

Αντιρυτιδικός – Αντιοξειδωτικός Ορός Προσώπου (30ml)
Ενυδάτωση – Ανάπλαση – Επούλωση

Βασικά Συστατικά






Αλόη
Ακτινίδιο
Ρόδι
Υαλουρονικό οξύ
Ιπποφαές

Με 98% φυσικά συστατικά

Αντιρυτιδικός – Συσφικτικός ορός
προσώπου που προσδίδει ενυδατικές,
αναπλαστικές και επουλωτικές
ιδιότητες. Η αλόη είναι πλούσια σε
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία όπως
ασβέστιο, κάλιο, σελήνιο, Β1, Β6, Β12,
Α, C, E, με αποτέλεσμα να προσδίδει
ενυδατικές, αναπλαστικές και
επουλωτικές ιδιότητες. Το
υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στην
ενίσχυση της υγρασίας της
επιδερμίδας, στην αύξηση της
ελαστικότητας της και στην
επανόρθωση σε λεπτές γραμμές και
μόνιμες ρυτίδες. Το ακτινίδιο έχει
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση,
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και
είναι πλούσια πηγή βιταμίνης Ε. Το
ιπποφαές βοηθά στο σχηματισμό
κολλαγόνου, επιβραδύνει τη γήρανση
της επιδερμίδας και βοηθά στην
επανόρθωση των ιστών. Επιπλέον
αναπληρώνει την απώλεια λιπαρών
οξέων Ω3, Ω6, Ω7 και Ω9. Το ρόδι
διεισδύει βαθιά στο δέρμα
δημιουργώντας διαρκή υγρασία χωρίς
να αφήνει λιπαρότητα. Έχει ισχυρή
αντιοξειδωτική δράση και βοηθά στη
σύσφιξη του δέρματος.

Scrub Προσώπου (50ml)
Ήπια απολέπιση, με καρπό ελιάς

Το scrub προσώπου καθαρίζει σε
βάθος, απομακρύνει απαλά τα νεκρά
κύτταρα και αφαιρεί τα μαύρα
στίγματα. Χαρίζει αίσθηση δροσιάς και
ευεξίας. Το πράσινο τσάι βοηθάει στην
αποτοξίνωση του δέρματος. Σε
συνδυασμό με το λάδι καλέντουλας
αντιμετωπίζει τους ερεθισμούς. Η
πανθενόλη προσφέρει βαθιά
ενυδάτωση και βοηθά στην καλύτερη
επούλωση του δέρματος. Το
βερυκοκέλαιο έχει ισχυρές
αναζωογονητικές ιδιότητες.
Βασικά Συστατικά





Πράσινο τσάι
Βερυκοκέλαιο
Πανθενόλη
Καλέντουλα

.
Με 95% φυσικά συστατικά

Ελιξήριο κατά των Πανάδων (30ml)
Ιδανικό για δυσχρωμίες και πανάδες στο δέρμα

Διφασικό μείγμα επιλεγμένων φυτικών
ελαίων, γνωστών για τις λευκαντικές
τους ιδιότητες. Βοηθά στην εξάλειψη
των διχρωμιών και στη σταδιακή
εξαφάνιση των κηλίδων. Παράλληλα,
ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα ενώ
αφήνει βελούδινη αίσθηση στο δέρμα.

Βασικά Συστατικά









Εκχύλισμα Αχίλλειας
Αιθέριο Έλαιο Λεμόνι
Εκχύλισμα Λαγομηλιάς
Εκχύλισμα Τίλιο
Έλαιο Καρύδας
Έλαιο Macadamia
Σησαμέλαιο
Έλαιο Αβοκάντο

Με 93% φυσικά συστατικά

Διφασικό Ντε Μακιγιαζ Πρόσωπο - Μάτια (100ml)
Καθαρίσμος – Ενυδάτωση

Διφασικό ντεμακιγιάζ για πρόσωπο και
μάτια με αλόη και αμυγδαλέλαιο.
Αφαιρεί εύκολα και απαλά το μακιγιάζ,
καθαρίζει βαθιά, μαλακώνει και
ενυδατώνει το δέρμα. Το
αμυγδαλέλαιο και η αλόη συμβάλλουν
στη λείανση της επιδερμίδας καθώς
και στη θρέψη και ενδυνάμωση των
βλεφαρίδων.
Βασικά Συστατικά
 Αλόη
 Αμυγδαλέλαιο
Με 100% φυσικά συστατικά

Ανδρική Ενυδατική Κρέμα Προσώπου (50ml)
Ενυδάτωση – Αντιγήρανση
Με διακριτικό άρωμα κέδρου

Ενυδατική και αντιρυτιδική κρέμα
ειδικά σχεδιασμένη για την αντρική
επιδερμίδα. Προσφέρει βαθιά
ενυδάτωση και μειώνει σε βάθος τις
ρυτίδες χάρη στο υαλουρονικό οξύ και
την βιταμίνη Α. Το λάδι καλέντουλας
προστατεύει από ερεθισμούς. Το ρόδι,
το αβοκάντο και η βιταμίνη Ε
προσφέρουν βαθιά αντιοξειδωτική
προστασία και καταπολεμούν τις
ελεύθερες ρίζες.
Βασικά Συστατικά






Βιταμίνη Α (Ρετινόλη)
Υαλουρονικό οξύ
Καλέντουλα
Ρόδι
Αβοκάντο

Με 91% φυσικά συστατικά

Λάδι για Γένια (30ml)
Λάμψη – Ενδυνάμωση – Αναζωογόνηση
Με διακριτικό άρωμα κέδρου

Φυτικό λάδι που περιποιείται τα γένια
χαρίζοντάς τους λάμψη και ζωντάνια.
Παράλληλα το μείγμα ελαίων
μακαντάμια, καστορέλαιο, καρύδα και
καμέλια βοηθούν την τρίχα να
μεγαλώσει πιο γρήγορα, χωρίς να
σπάει. Τονώνει, θρέφει και
αναζωογονεί την τρίχα.Το λάδι
καλέντουλας προστατεύει από
ερεθισμούς και η πανθενόλη
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση.

Βασικά Συστατικά






Καστορέλαιο
Καμέλια
Λάδι Καρύδας
Λάδι Macadamia
Πανθενόλη

Με 99% φυσικά συστατικά

Lip Balm (5ml)
Ιδανικό για ξηρά, αφυδατωμένα και σκασμένα χείλη.
Γεύση Μέλι

Βασικά Συστατικά






Bούτυρο καριτέ
Bούτυρο κακάο
Kερί μέλισσας
Kαστορέλαιο
Βιταμίνη E

Με 94% φυσικά συστατικά

Γεύση Βανίλια

Μείγμα φυσικών βουτύρων και ελαίων για
θρέψη και προστασία των χειλιών.
Ενυδατική δράση για απαλά και υγιή χείλη.
Κατάλληλο για ομοιοπαθητική και ιδανικό
για παιδιά, με επιλεγμένα φυτικά συστατικά.

Lip Balm (5ml)
Ιδανικό για ξηρά, αφυδατωμένα και σκασμένα χείλη.

Γεύση Μπισκότο

Γεύση Καραμέλα

Βασικά Συστατικά






Bούτυρο καριτέ
Bούτυρο κακάο
Kερί μέλισσας
Kαστορέλαιο
Βιταμίνη E

Με 94% φυσικά συστατικά

Μείγμα φυσικών βουτύρων και ελαίων για
θρέψη και προστασία των χειλιών.
Ενυδατική δράση για απαλά και υγιή
χείλη. Κατάλληλο για ομοιοπαθητική και
ιδανικό για παιδιά, με επιλεγμένα φυτικά
συστατικά.

Κρέμα Χεριών (50ml)
Ιδανική για σκληρά, σκασμένα και ταλαιπωρημένα χέρια.
Άρωμα Ταλκ

Κρέμα χεριών που μαλακώνει και ανακουφίζει τη
σκληρή επιδερμίδα. Αφήνει βελούδινη και απαλή
αίσθηση στο δέρμα. Προστατεύει από το κρύο και
τις κακουχίες και προσφέρει βαθιά ενυδάτωση. Η
βιταμίνη Ε και το αμυγδαλέλαιο προσφέρουν
απαλότητα, ανανεώνουν την επιδερμίδα και
επαναφέρουν την ελαστικότητα της. Η Αλλαντοΐνη
προσφέρει εντατική φροντίδα με άμεσο αποτέλεσμα.

Άρωμα Τζοτζόμπα

Βασικά Συστατικά
 Αμυγδαλέλαιο
 Βιταμίνη Ε
 Αλλαντοίνη
Με 99% φυσικά συστατικά
Άρωμα Βανίλια

Ενυδατική Κρέμα Σώματος (200ml)
Ενυδάτωση – Θρέψη
Άρωμα Καρύδα
Άρωμα Ταλκ

Βασικά Συστατικά
 Αμυγδαλέλαιο
 Βιταμίνη Ε
 Αλλαντοΐνη
 Πανθενόλη
Με 88% φυσικά συστατικά

Κρέμα σώματος με πλούσια υφή που
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και ανάπλαση
στο ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα. Αφήνει
βελούδινη και απαλή αίσθηση. Η πανθενόλη,
η βιταμίνη Ε και το αμυγδαλέλαιο
ανανεώνουν την επιδερμίδα και
επαναφέρουν την ελαστικότητα της. Η
αλλαντοΐνη προσφέρει εντατική φροντίδα με
άμεσο αποτέλεσμα.

Ενυδατική Κρέμα Σώματος (200ml)
Ενυδάτωση – Θρέψη

Άρωμα G-Cream

Κρέμα σώματος με πλούσια υφή που
προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και ανάπλαση
στο ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα. Αφήνει
βελούδινη και απαλή αίσθηση. Η πανθενόλη, η
βιταμίνη Ε και το αμυγδαλέλαιο ανανεώνουν
την επιδερμίδα και επαναφέρουν την
ελαστικότητα της. Η αλλαντοΐνη προσφέρει
εντατική φροντίδα με άμεσο αποτέλεσμα.

Άρωμα Γιασεμί

Βασικά Συστατικά
 Αμυγδαλέλαιο
 Βιταμίνη Ε
 Αλλαντοΐνη
 Πανθενόλη
Με 88% φυσικά συστατικά

Συσφικτική Κρέμα Κυτταρίτιδας (250ml)
Καταπολέμηση όψης φλοιού πορτοκαλιού (κυτταρίτιδα).

Κρέμο-gel με μείγμα φυτικών ελαίων
που μειώνουν ορατά την όψη φλοιού
πορτοκαλιού στο δέρμα. Το αιθέριο
έλαιο άρκευθου και το έλαιο κισσού
έχουν ισχυρή λιποδιαλυτική δράση. Η
σημύδα και το λάδι φυκιών
συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του
δέρματος, ενυδατώνουν την
επιδερμίδα και τη διατηρούν λεία και
ελαστική. Το λεμόνι συμβάλλει στην
ανάπλαση της επιδερμίδας, την
αναζωογονεί, σφίγγει τους πόρους και
παρέχει λάμψη στο δέρμα. Το φυτικό
εκχύλισμα καφεΐνης βελτιώνει τη
μικροκυκλοφορία του αίματος,
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και
συμβάλλει στη μείωση της όψης του
φλοιού πορτοκαλιού.
Βασικά Συστατικά







Εκχύλισμα Καφέ
Εκχύλισμα φυκιών
Έλαιο σημύδας
Έλαιο κισσού
Μάραθος
Άρκευθος

Με 99% φυσικά συστατικά

Λάδι Μασάζ (100ml)
Χαλαρωτικό -καταπραϋντικό λάδι μασάζ, με άρωμα γιασεμί.

Φυτικό μείγμα ελαίων για μασάζ με
ισχυρές αναζωογονητικές και
αναπλαστικές ιδιότητες. Προσφέρει
βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα.
Επαναφέρει την ελαστικότητά του και
είναι πλούσιο σε Ωμέγα λιπαρά,
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Βασικά Συστατικά
 Λάδι Αβοκάντο
 Αμυγδαλέλαιο
 Βερυκοκέλαιο

Με 99,5% φυσικά συστατικά

Κηραλοιφή με Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας (30ml)
Ενυδάτωση – Επούλωση

Η κηραλοιφή προσφέρει βαθιά
ενυδάτωση στο σώμα, στα χέρια και
στο πρόσωπο.
Το αιθέριο έλαιο λεβάντας έχει ισχυρή
αντιμικροβιακή και επουλωτική δράση.
Βασικά Συστατικά





Μελισσοκέρι
Αμυγδαλέλαιο
Λεβάντα
Βιταμίνη Ε

Με 100% φυσικά συστατικά

Αφρόλουτρο με εκχύλισμα τσαγιού (250ml)

΄Αρωμα G-cream

Άρωμα Καρύδα

Άρωμα Αργκάν

Φυτικό αφρόλουτρο με εκχύλισμα τσαγιού χωρίς χημικά, parabens και αφριστικούς παράγοντες που
καθαρίζει απαλά και θωρακίζει την φυσική υγρασία της επιδερμίδας.

Με 97% φυσικά συστατικά

Φυτικό Σαπούνι Ελαιόλαδου (100gr)
Σαπούνι με αγνό παρθένο ελαιόλαδο.

Καθαρίζει σε βάθος πρόσωπο και
σώμα διατηρώντας την επιδερμίδα
απαλή και ενυδατωμένη. Κατάλληλο
για ευαίσθητες επιδερμίδες και παιδιά.

Με παρθένο ελαιόλαδο

Με 100% φυσικά συστατικά

Μάσκα Μαλλιών πολλαπλών χρήσεων (100ml)
Θρέψη – Λάμψη – Αναζωογόνηση

Φυτική μάσκα μαλλιών που
αναζωογονεί, ξεμπερδεύει και αφήνει
τα μαλλιά ανάλαφρα. Χαρίζει λάμψη
και ζωντάνια στην τρίχα. Ιδανική για
ταλαιπωρημένα, θαμπά και αδύναμα
μαλλιά. Προσδίδει μαλακτική δράση
και φυσική αντιοξειδωτική προστασία
σε όλους τους τύπους μαλλιών.

Βασικά Συστατικά






Μετάξι
Λάδι αργκάν
Πανθενόλη
Λάδι καμέλιας
Λάδι καρύδας

Με 93% φυσικά συστατικά

Τονωτικό Λάδι Μαλλιών (100ml)
Ιδανικό για ξηρά και αφυδατωμένα μαλλιά.
Με άρωμα σανδαλόξυλο
.

Μείγμα φυτικών ελαίων πλούσιων σε
βιταμίνη Α, D, E, πρωτεΐνες, λεκιθίνη,
ιχνοστοιχεία και Ω3 λιπαρά. Προσδίδει
βαθιά ενυδάτωση στο τριχωτό της
κεφαλής. Αναπληρώνει τα χαμένα
λιπαρά οξέα. Έχει έντονη
αντιοξειδωτική δράση και καταπολεμά
τις ελεύθερες ρίζες. Δίνει λάμψη στα
ταλαιπωρημένα και θαμπά μαλλιά
καθώς αναζωογονεί και βελτιώνει την
υγεία της τρίχας.

Βασικά Συστατικά





Λάδι Αβοκάντο
Αμυγδαλέλαιο
Λάδι καρύδας
Βιταμίνη Ε

Με 99% φυσικά συστατικά

Σαμπουάν Σανδολόξυλο με Δεντρολίβανο και Σιτάρι (250ml)
Σαμπουάν με άρωμα σανδαλόξυλο

Σαμπουάν με εκχύλισμα
δεντρολίβανου, πρωτεΐνες σιταριού και
πανθενόλη. Χωρίς αφριστικούς
παράγοντες και αλλεργιογόνα.
Διατηρεί την υγεία του τριχωτού και
βοηθά στην προστασία από
ερεθισμούς. Χαρίζει απαλά και
ελαστικά μαλλιά. Για όλους τους
τύπους μαλλιών.
Βασικά Συστατικά




Εκχύλισμα δεντρολίβανου
Πρωτεΐνες σιταριού
Πανθενόλη

Με 97% φυσικά συστατικά

Επουλωτική Κρέμα για Σκασμένες Φτέρνες (100ml)
Ιδανική για ξηρό και αφυδατωμένο δέρμα.

Επουλωτική κρέμα για έντονα ξηρή,
άγρια και σκασμένη επιδερμίδα.
Ιδανική για σκληρύνσεις. Η λιπαρή της
υφή βοηθά στο να μαλακώνει, να
αναπλάθει και να θρέφει το σκασμένο
δέρμα. Αποκαθιστά τη φυσική υφή της
επιδερμίδας και προστατεύει από
φλεγμονές, ραγάδες και ερεθισμούς.
Με τακτική χρήση αποκαθίσταται η
ελαστικότητα και η αντοχή της
επιδερμίδας.

Βασικά Συστατικά




Σαλικυλικό οξύ
Αλλαντοΐνη
Αμυγδαλέλαιο

Κρέμα για κουρασμένα πόδια (150ml)
Τόνωση – Ανακούφιση – Ξεκούραση

Τα έλαια γκίνγκο μπιλόμπα,αμαμελίδα
και άρνικα τονώνουν την
μικροκυκλοφορία του αίματος. Το
έλαιο άρνικας βοηθά τους μύες να
χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν ενώ
παράλληλα προστατεύει από
πιασίματα και κράμπες. Το γκίνγκο
μπιλόμπα είναι πλούσιο σε
φλαβονοειδή, έχει ισχυρή
αντιφλεγμονώδη δράση και είναι
ιδανικό για την ανακούφιση των
πρησμένων ποδιών. Προσφέρει μια
αίσθηση δροσιάς χάρη στην μέντα που
περιέχει.
Βασικά Συστατικά






Άρνικα
Αμαμελίδα
Γκίνγκο Μπιλόμπα
Μέντα
Εκχύλισμα Αγριοκαστανιάς

Με 97% φυσικά συστατικά

Εντομοαπωθητικό Σπρεϊ Λεβάντα & Ευκάλυπτος (100ml)
Εντομοαπωθητική δράση

Μείγμα φυτικών ελαίων γνωστά για την
εντομοαπωθητική τους δράση, που
απωθεί κουνούπια, σκνίπες και άλλα
έντομα.
Βασικά Συστατικά




Σιτρονέλα
Αιθέριο έλαιο λεβάντας
Αιθέριο έλαιο ευκάλυπτος

Λάδι για μετά το Τσίμπημα με μείγμα Βοτάνων (10ml)
Φυτικό καταπραϋντικό λάδι για μετά το τσίμπημα.

Μείγμα βοτάνων που ανακουφίζουν με
φυσικό τρόπο από ερεθισμούς,
οιδήματα, κοκκινίλες και από το
αίσθημα του κνησμού. Το
μελισσόχορτο έχει ισχυρή
αντιφλεγμονώδη δράση. Το
φασκόμηλο προσφέρει αντιμικροβιακή
προστασία. Το θυμάρι έχει ισχυρές
αντισηπτικές ιδιότητες. Η
αγριοκαστανιά είναι πλούσια σε
σαπωνίνες και ουσίες που τονώνουν
την κυκλοφορία του αίματος και
βοηθούν στην εξασθένιση των
συμπτωμάτων του τσιμπήματος. Η
αλόη ενυδατώνει και καταπραΰνει την
επιδερμίδα.
Βασικά Συστατικά






Αλόη
Εκχύλισμα μελισσόχορτου
Εκχύλισμα φασκόμηλου
Εκχύλισμα θυμαριού
Εκχύλισμα αγριοκαστανιάς

Με 98% φυσικά συστατικά

Αντιφθειρικό σπρεϊ (100ml)
Πρόληψη.

Μείγμα βοτάνων που απωθούν με
φυσικό τρόπο τις ψείρες και
καταπραΰνουν το τριχωτό της
κεφαλής. Κατάλληλο για παιδιά.
Ιδανικό για τη σχολική περίοδο και την
κατασκήνωση.

Βασικά Συστατικά





Αιθέριο έλαιο ευκάλυπτου
Αιθέριο έλαιο λεβάντας
Αιθέριο έλαιο δενδρολίβανο
Αιθέριο έλαιο θυμάρι

Λάδι Μαυρίσματος (200ml)
Ομοιόμορφο μαύρισμα, με άρωμα καρύδας.

Λάδι μαυρίσματος πλούσιο σε φυτικά
έλαια για βαθύ και ομοιόμορφο
μαύρισμα. Τα έλαια από καρύδα και
σησάμι προστατεύουν με φυσικό
τρόπο από την ηλιακή ακτινοβολία.
Παράλληλα διατηρούν την επιδερμίδα
απαλή και ελαστική. Το λάδι
καλέντουλας προστατεύει από
ερεθισμούς και κοκκινίλες. Το
καροτέλαιο προσφέρει πλούσια
ενυδάτωση και μαύρισμα με μεγάλη
διάρκεια.

Βασικά Συστατικά







Λάδι καρύδας
Καροτέλαιο
Αμυγδαλέλαιο
Σησαμέλαιο
Λάδι καλέντουλας
Βιταμίνη Ε

Με 98% φυσικά συστατικά

