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Kolekcja  Aroma S�a
Kolejne produkty Forever Living stworzone z najwy˝szej jakoÊci 

składników! Sole z Morza Martwego, u˝yte w Relaxation Bath 

Salts, od wieków wykorzystywane sà, by karmiç skór´ minerała

mi. O lawendzie mówi si´, ˝e podnosi na duchu, koi dusz´ i rege

neruje skór´. Skorzystaj z naszych ekskluzywnych produktów,  

by poczuç na własnej skórze od˝ywcze właÊciwoÊci Aloe Vera  

i kojàcà moc olejków eterycznych. Udanego relaksu!

Relaxation Bath Salts

Relaksujàce sole do kàpieli

Połàczenie legendarnych soli z Morza Martwego, lawendy i innych 

olejków eterycznych to prawdziwa „farma pi´knoÊci” w butelce! 

Morze Martwe słynie z właÊciwoÊci regenerujàcych. W prze ci wieƒ-

stwie do innych soli do kàpieli, sole z Morza Martwego zawierajà 

znaczne iloÊci ró˝nych substancji mineralnych, które sà cenione na 

całym Êwiecie ze wzgl´du na właÊciwoÊci odmła dzajàce. KiedyÊ 

były one dost´pne nielicznym wybraƒcom, których staç było na 

podró˝ nad Morze Martwe lub wizyt´ w ekskluzywnym spa. Teraz 

wystarczy dodaç dwie ły˝ki Relaxation Bath Salts do kàpieli, by 

cieszyç si´ pi´knym aromatem lawendy i poczuç wspaniałe działa-

nie soli na własnej skórze. Zapisy nie sà wymagane! Kod 286

Relaxation  
Massa�e Lotion

Relaksujàcy balsam do masa˝u

Nasz nowy Relaxation Massage Lotion sprawi, ˝e nie wychodzàc  

z domu, poczujesz si´ dopieszczona od stóp do głów. W unikalnej 

recepturze tego gładkiego, nie pozostawiajàcego tłustego osadu 

balsamu do masa˝u znalazł si´ aloes o właÊciwoÊciach od˝ywczych, 

olejki eteryczne z aromatycznych kwiatów bergamotki, białej her-

baty i ekstraktów owocowych, a tak˝e odmładzajàca lawenda. 

Twoja skóra wchłonie od˝ywczà moc balsamu, a ty pokochasz jego 

Êwie˝y aromat. Nakładaj go bezpoÊrednio po kàpieli, by chroniç  

i nawil˝aç skór´. Przez cały dzieƒ b´dziesz czuç wspaniałe działa-

nie balsamu! Kod 288

Avocado Face & Body Soa�
Mydło do twarzy i ciała z awokado

Podstawà naturalnego pi´kna jest czysta, zdrowa skóra. A pod sta-

wà czystej, zdrowej skóry jest natura. Od ponad 30 lat Forever  

Living Products jest liderem w wyszukiwaniu i doskonaleniu natu-

ralnych êródeł gładszej i pi´kniejszej skóry. I właÊnie udo sko nali-

liÊmy nast´pne: awokado.

Stworzone z naturalnego w 100% masła awokado, Avocado Face 

& Body Soap pieÊci twojà skór´, nawil˝ajàc jà i oczyszczajàc dzi´ki 

naturalnym, odmładzajàcym właÊciwoÊciom tego niesamowitego 

owocu. Awokado ma pozytywny wpływ niemal ka˝dy rodzaj cery: 

skór´ tłustà łagodnie oczyszcza, by pory pozostały zdrowe i czy-

ste, nie podra˝niajàc jej przy tym. Suchà, wra˝liwà cer´ koi i wnika 

w nià, by jà od˝ywiaç i nawil˝aç.

A poniewa˝ Avocado Face & Body Soap ma właÊciwoÊci nawil-

˝ajàce i oczyszczajàce, działa nawet po zakoƒczeniu mycia. Âwie˝y, 

cytrusowy zapach łagodnie przypomina ci, ˝e mydło przez cały 

dzieƒ pomaga twojej skórze pozostaç mi´kkà, gładkà i zdrowà.

 Kod 284
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