Αντρική Συλλογή

Πρόσωπο
1) Gentleman’s First Choice – 1ω 15λ /€105
Βαθύς καθαρισμός, ανανέωση, αποτοξίνωση
Φυσικά θαλάσσια μέταλλα και αιθέρια έλαια συνδυάζονται με ατμό
και εκχύλιση με αποτέλεσμα το βαθύ καθαρισμό του δέρματος. Η
μάσκα απολέπισης αφήνει μία απαλή υφή και εξαιρετικά απαλή
επιδερμίδα.

2) Essential Oligo Defence – 55λ/ € 90
Καθαρισμός, θρέψη
Προστατεύοντας το δέρμα από περιβαλλοντικά στοιχεία, αυτή η
θεραπεία
χρησιμοποιεί την
απόλυτη
εμπειρία
των
αντιοξειδωτικών. Προϊόντα πλούσια σε χλορέλα, χρησιμοποιούνται για τον
καθαρισμό και την απολέπιση του δέρματος και με την προσθήκη
μίας επανορθωτικής μάσκας, εγχέει τα κύτταρα με μια αναγκαία
ενίσχυση των θρεπτικών ουσιών.

3) Maximum Strength – 25λ /€50
Ανανέωση, λείανση
Η θεραπεία που προσφέρει γρήγορα, δραστικά, άμεσα αποτελέσματα.
Ο βέλτιστος συνδυασμός καθαρισμού, απολέπισης και μάσκας,
αποκαθιστούν το δέρμα στην πλήρη υγεία και την δύναμή του.

Σώμα
1) Vitalizing Gentleman’s Tonic – 25λ - €55 /
55λ - €90 1ω 25λ- €120
Χαλάρωση, αποστράγγιση
Επαναφορτίστε κουρασμένους μύες και ανακούφιστε την ένταση με
αυτό το ισχυρό μείγμα εμπλουτισμένων ελαίων. Πικάντικο λάδι
τζίντζερ διαπερνά τους μυς, ενισχύοντας τη ροή του αίματος,
ανακούφιζοντας από πόνους και απελευθερώνοντας πιασίματα βαθιά
μέσα από τους μυς.

2) Back, Face and Scalp Revitalizer – 55λ/ €95
Ισορροπία, ανανέωση
Ξεκινώντας με μία χαλαρωτική θεραπεία πλάτης, το σώμα και το
μυαλό χαλαρώνουν αμέσως. Μία μοναδική θεραπεία προσώπου,
θεραπεύει τις ειδικές ανάγκες του δέρματος, όπως το τριχωτό της
κεφαλής μαλάσσεται, διώχνοντας εντάσεις και αφήνοντας το δέρμα
να αποπνέει υγεία.

3) Anti-fatigue Back Remedy – 55λ / € 100
Ανόρθωση, αναζωογόνηση
Αυτή η ζωτικής σημασίας θεραπεία πλάτης, απομακρύνει την
ένταση απελευθερώνοντας ιδιότητες της θερμαντικής λάσπης με
μεταλλικά στοιχεία, με ένα προσαρμοσμένο μασάζ πλάτης. Το σώμα
και το μυαλό ταυτόχρονα χαλαρώνουν καθώς το έλαιο τζίντζερ, μ αζί
με τις μοναδικές τεχνικές μασάζ της Anne Semonin, διεισδύει βαθιά
σε κάθε επίπεδο.

4) Mineral Scrub – 25λ / € 45
Βαθειά απολέπιση, λείανση, λάμψη
Η απόλυτη συντήρηση του δέρματος συνδυάζει τα τονωτικά και
διεγερτικά οφέλη της μέντας και του λεμονόχορτου με αγνά
μεταλλικά άλατα, για μέγιστη απαλότητα και υγεία του δέρματος.

