
   Piel´gnacja skóry

Uwolnij si´ od trosk, bioràc 

aromatycznà kàpiel w legendarnych 

solach z Morza Martwego, lawendzie  

i innych olejkach eterycznych.

Ju˝ od czasów staro˝ytnego Egiptu 

ludzie z całego Êwiata podró˝owali  

nad Morze Martwe słyszàc o jego 

właÊciwoÊciach terapeutycznych.  

Sole z Morza Martwego doskonale kojà  

i nawil˝ajà skór´.

Lawenda jest ziołem doskonale znanym 

w aromaterapii ze wzgl´du na swoje 

właÊciwoÊci kojàce. Wykazano, ˝e aro-

materapia z wykorzystaniem lawendy  

i innych olejków eterycznych wspiera 

dobry sen i relaks.

Forever Living połàczyło te dwa 

pot´˝ne składniki w swoich Relaxation 

Bath Salts, by stworzyç jeden z najbar-

dziej relaksujàcych eliksirów na rynku. 

Wystarczà dwie ły˝ki soli, by cieszyç 

si´ niezapomnianà, kojàcà i relaksujàcà 

kàpielà!

SKŁADNIKI:

Sea salt (Maris Sal), Lavandula Angu-

stifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantium 

Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cedrus 

Atlantica Bark Oil, Maltodextrin, 

Hydrated Silica, Fragrance (Parfum).

SPOSÓB U˚YCIA:

Do wanny, pod strumieƒ bie˝àcej wody, 

wsypaç około dwóch ły˝ek soli.  

W celu uzyskania najlepszych efektów 

poczekaç, a˝ sól całkowicie si´ rozpuÊci 

(w razie potrzeby delikatnie zamieszaç).

OPAKOWANIE: 350 g

Kod: 286

Relaxation Bath Salts
Relaksujàce sole do kàpieli

•  Zawiera sole z Morza 
Martwego, legendarne  
ze wzgl´du na doniesienia 
o ich w∏aÊciwoÊciach 
terapeutycznych

•  Aromaterapia mo˝e wspieraç 
sen i relaks

•  Wystarczy dodaç dwie ły˝ki 
do kàpieli!

  Piel´gnacja skóry

Forever Living Products połàczyło  

Aloe Vera o właÊciwoÊciach kojàcych  

i od˝ywczych, olejki eteryczne, białà 

herbat´ i ekstrakty owocowe, by stwo-

rzyç ten gładki, nie pozostawiajàcy  

tłustego osadu balsam do masa˝u – 

doskonały po kàpieli z Relaxation Bath 

Salts lub Relaxation Shower Gel.

Wzi´liÊmy nasz stabilizowany mià˝sz 

Aloe Vera, ceniony za właÊciwoÊci 

kojàce i nawil˝ajàce, i dodaliÊmy do 

niego lawend´ i białà herbat´. Lawen-

da doskonale pomaga zrelaksowaç si´, 

podczas gdy biała herbata nadaje bal-

samowi Êwie˝y, o˝ywczy aromat. Olejki 

eteryczne z aromatycznych kwiatów  

bergamotki oraz wyciàg z ogórka 

dopełniajà unikalnej receptury 

balsamu.

Relaxation Massage Lotion to doskona-

łe zakoƒczenie stresujàcego dnia. 

Wmasuj go w skór´ i uwolnij si´ od 

trosk!

SKŁADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe 

Vera Gel), Water (Aqua), C12-15 Alkyl 

Benzoate, Helianthus Annuus (Sunflo-

wer) Seed Oil, Ethylhexyl Palmitate, 

Glyceryl Stearate SE, Glyceryl Stea-

rate, PEG-100 Stearate, Cyclomethi-

cone, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, 

Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 

Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) 

Fruit Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, 

Camellia Sinensis (White Tea) Leaf

Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) 

Fruit Extract, Mimosa Tenuiflora Bark 

Extract, Glycerin, Arginine, Tocopheryl 

Acetate, Retinyl Palmitate, Polysor-

bate 20, Carbomer, Glyceryl Acrylate/

Acrylic Acid Coplymer, Butylene 

Glycol, Triethanolamine, PVM/MA

Copolymer, Hydroxyethylcellulose, Phe-

noxyethanol, Methylisothiazolinone, 

Disodium EDTA, Fragrance (Parfum).

SPOSÓB U˚YCIA:

Po kàpieli z dodatkiem Relaxation 

Bath Salts lub Relaxation Shower Gel 

delikatnie osusz skór´ r´cznikiem, 

pozostawiajàc jà lekko wilgotnà.  

Nałó˝ Relaxation Massage Lotion  

i delikatnie wmasuj go w skór´, by sta-

ła si´ odpr´˝ona i jedwabiÊcie gładka.

OPAKOWANIE: 192 ml

Kod: 288

Relaxation Massage Lotion
Relaksujàcy balsam do masa˝u

•  Od˝ywia i koi twojà skór´

•  Łàczy Aloe Vera z lawendà, 
białà herbatà oraz innymi 
olejkami eterycznymi

•  U˝ywaj po kàpieli  
z Relaxation Bath Salts  
lub Relaxation Shower Gel


