Produkty Specjalistyczne
Odżywka do brwi i rzęs. Właściwości: formula
łączy ANP 2®+, Trój-peptyd i prowitaminę B5,
wzmacniać i wspomagać wzrost kruchych,
cienkich, rzadkich i krótkich rzęs i brwi.
Zwiększa objętość i długość rzęs już wciągu 30
dni. Wzmacniacz może być używany pod tusz
do rzęs i jest odpowiedni dla wrażliwych oczu i
osób noszących soczewki kontaktowe.
Sposób użycia: stosuj codziennie na bardzo
dobrze oczyszczone rzęsy i brwi, dokładnie
nakładając serum, szczególnie u nasady, w
czasie kolejnych 2-3miesięcy. Może być
stosowany samodzielnie rano lub przed użyciem
tuszu do rzęs, a także jako maska wzmacniająca
w nocy. Składniki aktywne: ANP 2®+,
Widelash®, Prowitamina B5
Bez parabenów. 9 ml

Cena 130,00

Niesamowita kredka do oczu, która podkreśli
wygląd oczu. Długotrwała-odporny kolor na
działanie wody. Jedwabiście miękka, kremowa
konsystencja, łatwa w zastosowaniu. Wysuwany
ołówek,który nie musi być ostrzony.
Sposób użycia: stosuj do rysowania górnej i
dolnej kreski pod okiem. Trzymaj z dala od
ciepłych miejsc. Składniki aktywne: ANP 2®+,
aktywator mieszków włosowych, witamina E o
właściwościach przeciwstarzeniowych.
Cena 59,00

Balsam Glamour- i koniec z bólem ! Stosować
w wypadku bólu stóp spowodowanym przez
buty, szczególnie nowe, na wysokich obcasach.
Zapobiega pęcherzom i otarciom. Świetnie
pomaga rozchodzić i dopasować obuwie do
stopy.
Stosowanie: Dwa razy w ciągu dnia: rano przed
założeiem butów, aby zapobiec otarciom oraz
wieczorem po zdjęciu obuwia, aaby uspokoić
zmęczone nogi na koniec dnia.
Składniki aktywne: masło shea, olejek z nasion
rozmarynu, słonecznik, kwas mlekowy. 75 ml
Cena 55,00

Zestaw kosmetyków Heliabrine w wersji "mini"
z myślą o podróżujących i dbających o skórę
zarówno twarzy jak i całego ciała. W skład
zestawu wchodzą:
- Łagodny płyn micelarny 50ml
- Dotleniający krem Oxy- Defense 15ml
- Ampułki regenerujące kolagenowe 3x 1ml
- Krem do rąk suchych 15ml
- Intensywnie nawilżające mleczko do ciała
30ml Cena 130,00

Krem „Cold feet” to krem, który rozgrzewa,
poprawia ukrwienie i pomaga utrzymać ciepło.
Krem został zaprojektowany dla osób
cierpiących na chroniczne uczucie zimnych stóp
(zespół Raynauda - zmiana koloru skóry, białych
palców i drętwienie). Zaleca się również do
użytku w okresie zimowym, aby zwiększyć
komfort osób cierpiących na zimnych
warunkach pogodowych. W ciągu kilku minut
po nałożeniu, uczucie ocieplenie jest
odczuwalne i trwa nawet do kilku godzin. Skóra
jest głęboko nawilżona przez cały dzień. Nie
klei się, szybko się wchłania.
• Wskazania: Osoby cierpiące na
chroniczne uczucie zimnych stóp (zespół
Raynauda). Zewnętrzny zajęcia sportowe
podczas chłodnych porach roku.
• Składniki aktywne: olej z pestek
winogron, Ginkgo Biloba, Miłorząb
dwuklapowy,witamina A
(Palmitate),Gliceryna roślinna bez
parabenów
Stosowanie: wmasować krem w stopy 1-2 razy
dziennie, szczególnie przed wyjściem na mróz.
Po użyciu kremu należy dokładnie umyć ręce.
Zaleca się ostrożnie stosować krem u dzieci
(tylko powyżej 15 lat). Nie należy stosować
kremu na otwarte rany, oczy i intymne części
ciała. 75 ml Cena 55,00
KREM OCHRONNY AKILDIA- codzienna
ochrona dla stóp
Krem jest odpowiedni dla dermo-aktywnego
leczenia stopy cukrzycowej. Poleca się używać
kremu AKILDIA dla delikatnej i bardzo suchej
skóry (zarówno przy nadmiernym rogowaceniu
jaki i bez niego), zalecany w szpitalach i
uznanych przez francuskie Towarzystwa
Diabetologiczne.
 zapobiega odwodnieniu
 zapewnia aktywne zapobieganie
modyfikacji skórnych (nadmierne
rogowacenie)
 poprawia naturalną obronę skóry przez
równoważenie pH dzięki czemu może
odtworzyć jej naturalną wartość
 całkowita ochrona jedwabiem
Lipesters®, o właściwościach
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjne
Glistin® chronią komórki nerwowe

skóry przed degeneracją. Zawiera
naturalne masło shea i Gingko biloba
Stosowanie: balsam aplikować
bezpośrednio do popękanej skóry, 2 razy
dziennie, aż skóra będzie całkowicie
wyleczona, w celu zapobiegania
tworzeniu się pęknięć stosować 3 razy w
tygodniu. 50 ml Cena 55,00

Balsam do stóp i rąk.. Działa uśmierzająco i
przeciwzapalnie. Przyspiesza regenerację
uszkodzeń, otarć i pęknięć naskórka (pękające
pięty, palce stóp i rąk). Intensywne odżywia,
zmiękcza i wygładza skórę. Redukuje suchość i
szorstkość naskórka, zapewniając odpowiedni
poziom nawilżenia. Po 6 godzinach od
zastosowania produktu nawilżenie utrzymuje się
jeszcze zwiększone o 64%.
Składniki: PSS 4060 (Lipester z jedwabiubogactwo seryny), D-panthenol (prowitamina
B5), Centella Asiatica (ziele tygrysa), Gliceryna
roślinna, Wosk pszczeli, Enoxolone, Niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe.
Stosowanie: 2 razy dziennie lub (podczas
wykonywania zabiegu pedicure), wmasować
balsam szczególnie w pękający naskórek (pięty,
palce stóp i rąk). Profilaktycznie zaleca się
stosować 2-3 razy w tygodniu (zapobieganie
pęknięciom). Nie należy stosować produktu na
otwarte rany.
50 ml
Cena 55,00

Pomadka Ochronna do Ust z SPF 15. Ma ona
działanie ochronne, nawilżające, natłuszczające,
odżywcze i wygładzające. Chroni delikatną
skórę ust przed negatywnym działaniem
czynników zewnętrznych, ma działanie gojące i
kojące na wysuszone i spierzchnięte usta.
Pomadka jest bezbarwna, ale nadaje ustom
ładny połysk. Dla uzyskania efektów
odżywczych i ochronnych należy nią smarować
usta kilka razy dziennie.
Zawiera; Prowitaminę B5, Wit. A,C,E, Wosk
Carnauba, Bisabolol, Masło Kakaowe, Pantenol,
Filtr Słoneczny IP15 Cena 22,00

Żel wyszczuplająco- modelujący sylwetkę. Jest
to produkt wykonany z naturalnych składników,
które wspomagają pracę przemiany materii,
odtoksyczniają organizm i pomagają spalać
tkankę tłuszczową. Żel silnie uelastycznia skórę,
wspomaga walkę z rozstępami, w widoczny
sposób poprawia kondycję skóry oraz usuwa
nagromadzone złogi tłuszczowe. W składzie
żelu występuje Zielona kawa, Yerba mate, Lkarnityna, Kofeina, Algisuim C, Koper włoski
stąd tak wielokierunkowe i intensywne działanie
tego produktu. Żel zaleca stosować się 2 razy
dziennie wmasowując go w skórę po uprzednim
peelingu mydełkiem Heliaslim. Oczywiście dla
uzyskania najlepszych i najtrwalszych efektów
zaleca się odpowiednią dietę, ćwiczenia, oraz
zabiegi wyszczuplające w gabinecie. 200 ml
Cena 140,00
Masło Karite 97% Polecane dla skór
wrażliwych, bardzo suchych,
ALERGICZNYCH, również w ciązy dla
zapobiegania rozstępom. Naturalne, odżywia,
nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia,
natłuszcza, poprawia krążenie miejscowe, jest
doskonałym filtrem przeciw słonecznym, to
naturalna skarbnica witamin dla każdej skóry.
Jest ono jednym z najbezpieczniejszych i
łagodnych produktów stąd polecane jest
kobietom w ciąży i karmiącym, by zapobiegać
powstawaniu rozstępów oraz likwidowaniu już
istniejących. Ze względu na swoją konsystencję
jest bardzo wydajne i daje wiele możliwości
wykorzystania. Może być nakładane na twarz,
ciało i włosy, do masażu , gdyż głęboko
odżywia, regeneruje, nawilża, jak i działa
natłuszczająco oraz opóżniająco procesy
starzenia. jest wybitnie polecane dla skór bardzo
suchych, wrażliwych, alergicznych, z egzemami,
podrażnieniami, rozstępami oraz starzejących
się. odrobinę produktu dobrze rozsmarować na
skórze twarzy i ciała oraz włosów. 200 ml
Cena 150,00
Płyn do stosowania punktowego o
właściwościach antybakteryjnych. Działa
antyseptycznie, wysuszająco, oczyszczająco,
przyspiesza ustępowanie wykwitów skórnych i
zapobiega dalszemu ich rozwojowi. Należy go
stosować raz dziennie najlepiej wieczorem,
nasączyć preparat na patyczek higieniczny i
nałożyć przyciskając nasączony punktowo na
zmienione miejsca pozostawiając na kilka

sekund, ale nie za długo, by nie wysuszyć skóry.
Po uzyskaniu poprawy, zmniejszyć
częstotliwość stosowania. Następnie stosować
PURIPHYL na zmianę z tonikiem HA.
Składniki Aktywne:Lipesters Soie/Serine (patent
firmy), Lukrecja, Kompleks Naturalnych
Olejków Eterycznych. 30 ml Cena 52,00

Wielofunkcyjny krem BB - połączenie lekkiego
podkładu o uniwersalnym odcieniu z kremem
dla każdego rodzaju skóry. Łacząc kilka etapów
codziennej pielęgnacji w zaledwie jednym
ruchu: długotrwale nawilża, zapewnia uczucie
komfortu, zmniejsza oznaki zmęczenia, ukrywa
niedoskonałości i ziemistość skóry, pomaga ją
zmatowić, ma włąściwości antyoksydacyjne.
Jego aplikacja nie różni się od aplikacji
podkładu, idealnie wtapia się w skórę, nie
zatyka porów, dzięki czemu skóra oddycha i
wygląda naturalnie. Zawiera ekstrakt z algAntileukine-6, masło karite, witaminę E,
pigmenty mineralne, czynnik matujący, filtr
SPF30 UVA/UVB. Bez parabenów. Testowany
dermatologicznie. 30 ml Cena 130,00

Krem do rąk zniszczonych to specjalnie
stworzona formuła koncentratu, przeznaczona
jest dla rąk zniszczonych, zranionych i
popękanych ,słabo nawilżonych, niweluje
podrażnienia skóry. Preparat jest w postaci łatwo
wchłaniającego się żelu, bez tłustej i lepkiej

powłoki po użyciu. Szczególnie zalecany dla
osób pracujących fizycznie. Krem polecany
zarówno Paniom, jak i Panom do codziennej
pielęgnacji.
Składniki: Aloes- łagodzi uczucie swędzenia,
wysokie stężenie gliceryny roślinnej- nawilża,
witamina A -regeneruje i przywraca właściwości
skóry. Stosowanie: do kilku razy dziennie, w
zależności od potrzeb skóry rąk.
100ml Cena 39,00

Intensywnie nawilżająco-ochronny balsam
oplata dłonie delikatną warstwą, która
zabezpiecza skórę przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych, takich jak
słońce, wiatr, niska temperatura czy chlorowana
woda. Zawiera składniki (Imperata Cylindrica,
Trehaloza, olej z rokitnika, żmijowca
zwyczajnego i winogron, kwasy tłuszczowe
omega 3,6,7) nawilżające, g i regenerujące.
Łagodzi podrażnienia spowodowane działaniem
detergentów i środków niszczących naturalną
barierę lipidową.. Regularne stosowanie
balsamu rano i wieczorem (koncentratwystarczy niewielka ilość) likwiduje suchość i
szorstkość skóry, sprawiając, że staje się ona
miękka, gładka i elastyczna. Testowany
dermatologicznie. Zapewnia nawilżenie przez
24H. Polecany Paniom i Panom, zwłaszcza zimą
i jesienią oraz, gdy mamy do czynienia z
negatywnymi warunkami np po basenie.
Był stosowany przez księcia Alberta w
ekstremalnych warunkach podczas wyprawy
polarnej. 75ml Cena 39,00

Czarna maskara nawet dla najbardziej
wymagających osób, która łączy w sobie
wysoką jakość produktu kosmetycznego do
makijażu oczu z właściwościami
pielęgnacyjnymi i estetycznymi, zapewnia
wydłużone i nie posklejane, pięknie rozczesane
rzęsy. Laboratoria ASEPTA stosują w tuszu
ECRINAL formułę nowej generacji
tj.połączenie naturalnych wosków o wysokiej
przyczepności, zwiększających wygładzenie i
objętość rzęs z kompleksem ANP®, który
odżywia, wzmacnia rzęsy, pobudza i przyspiesza
ich wzrost, zapobiega wypadaniu oraz
prowitaminą B5 (D-Pantenol) pielęgnującą i
odbudowującą zniszczone rzęsy. Ma działanie
nawilżające i ochronne rzęsy, stąd troszkę dłużej
schnie, za to nie usztywnia i nie zlepia rzęs,
dając naturalny efekt. Skład: (prowitamina B5)
D-Panthenol, kompleks ANP, wosk. 8ml
Cena 90,00
Krem wzmacnia, nawilża i odżywia paznokcie i
skórki oraz pobudza ich wzrost. Poprawia
elastyczność płytek. Dzięki zawartości ANP i
Methiosil wyraźnie wzmaga odporność paznokci
na łamanie, pękanie i rozdwajanie. Skład: ANP,
Methiosil, prowitamina B5
Stosowanie: 1x dziennie przez 2-3 miesiące
(kuracja). Nałożyć krem na paznokcie, skórki i
wmasować aż do całkowitego wchłonięcia
produktu. Na paznokcie pomalowane lakierem
nałożyć krem wokół paznokci i wmasować. Po
użyciu kremu można stosować inne preparaty
pielęgnacyjne z serii ECRINAL. 10 ml
Cena 39,00

Lakier bazowy do paznokci. Preparat
podkładowy wzmacnia i wygładza słabe,
cienkie, prążkowane paznokcie oraz pobudza ich
wzrost dzięki zawartości ceramidów,
mikroelementów, magnezu i wapnia.
Wyrównuje powierzchnię płytki paznokciowej i
zabezpiecza przed żółknięciem. Polepsza
przyczepność kolorowego lakieru. Nadaje
połysk i zapewnia efekt pięknych naturalnych
paznokci (1 warstwa) lub kolor białej porcelany
(2 warstwy). Skład: ceramidy, mikroelementy,
magnez i wapń. Stosowanie: Na nie
pomalowane paznokcie nałożyć 1 albo 2
warstwy lakieru (w zależności od koloru jaki
chcemy uzyskać). Następnie paznokcie można
pomalować kolorowym lakierem lub lakieremutwardzacz ECRINAL. 10 ml Cena 39,00
Płatki do prania z naturalnego mydła
marsylijskiego cytrynowe. Naturalny proszek
do prania zrobiony na bazie mydła
marsylijskiego. Doskonale nadaje się dla
hipoalergików jak i miłośników dbania o
środowisko.
Sposób użycia: 20g płatków rozpuścić w około
200-250ml gorącej wody. Po ostudzeniu żel do
prania gotowy do użycia. Należy go włożyć do
bębna i prać zwyczajowo według instrukcji
producenta pralki. Płatki można również
stosować do prania ręcznego.
Uwaga! Przy praniu płatkami nie ma potrzeby
stosowania płynów zmiękczających. W
zależności od wielkości prania i twardości wody
można zmniejszyć lub zwiększyć dawkowanie
płatków. 1 kg Cena 55,00
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Płatki do prania z naturalnego mydła
marsylijskiego pomarańczowe. Naturalny
proszek do prania zrobiony na bazie mydła
marsylijskiego. Doskonale nadaje się dla
hipoalergików jak i miłośników dbania o
środowisko.
Sposób użycia: 20g płatków rozpuścić w około
200-250ml gorącej wody. Po ostudzeniu żel do
prania gotowy do użycia. Należy go włożyć do
bębna i prać zwyczajowo według instrukcji

producenta pralki. Płatki można również
stosować do prania ręcznego.
Uwaga! Przy praniu płatkami nie ma potrzeby
stosowania płynów zmiękczających. W
zależności od wielkości prania i twardości wody
można zmniejszyć lub zwiększyć dawkowanie
płatków. 1 kg Cena 55,00
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.

Próbka Płatków do prania z naturalnego mydła
marsylijskiego cytrynowe.
Naturalny proszek do prania zrobiony na bazie
mydła marsylijskiego. Doskonale nadaje się dla
hipoalergików jak i miłośników dbania o
środowisko.
Sposób użycia: 20g płatków rozpuścić w około
200-250ml gorącej wody. Po ostudzeniu żel do
prania gotowy do użycia. Należy go włożyć do
bębna i prać zwyczajowo według instrukcji
producenta pralki. Płatki można również
stosować do prania ręcznego.
Uwaga! Przy praniu płatkami nie ma potrzeby
stosowania płynów zmiękczających. W
zależności od wielkości prania i twardości wody
można zmniejszyć lub zwiększyć dawkowanie
płatków. 20 g Cena 5,00
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Płatki do prania z naturalnego mydła
marsylijskiego. Naturalny proszek do prania
zrobiony na bazie mydła marsylijskiego.
Doskonale nadaje się dla hipoalergików jak i
miłośników dbania o środowisko.
Sposób użycia: 20g płatków rozpuścić w około
200-250ml gorącej wody. Po ostudzeniu żel do
prania gotowy do użycia. Należy go włożyć do
bębna i prać zwyczajowo według instrukcji

producenta pralki. Płatki można również
stosować do prania ręcznego.
Uwaga! Przy praniu płatkami nie ma potrzeby
stosowania płynów zmiękczających. W
zależności od wielkości prania i twardości wody
można zmniejszyć lub zwiększyć dawkowanie
płatków. 20 g Cena 5,00
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.

Mydełko Ananasowe – intensywność ananasa
przeniesiona w kostce mydła. Odżywia,
rozjaśnia i wzmacnia naczynia krwionośne.
Dzięki właściwości ananasa : kwasom
organicznym i bromelainie- delikatnie złuszcza
martwy naskórek, działa przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Czerwone wino z płatkami róży –
czerwone wino zawiera substancję, która
posiada unikalne właściwości przeciw starzeniu
się skóry. Może być stosowany bezpośrednio na
skórę, aby zmniejszyć widoczne oznaki
starzenia, a także może poprawić nawilżenie
skóry. Używając mydło prócz poprawy
nawilżenia skóry odnajdziesz dobre
samopoczucie!
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00
Mydełko Kwiat Plumerii – mydło o zapachu
kwiatu plumerii ma zrównoważone pH i jest
wystarczająco delikatne nawet dla najbardziej
wrażliwej skóry. Bardzo kremowe, doskonałe do
suchej skóry.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Odświeżający lodowiec – idealne dla
mężczyzn. Mydło o bardzo świeżym zapachu,
idealne po treningu czy też na poranny prysznic.
Ożywia i pobudza do zadań w ciągu dnia.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00
Mydełko Marakuja – intensywny, owocowy
zapach tego wyróżniającego się owocu
zamknięty w kostce mydła, spowoduje chwile
relaksu podczas codziennego prysznica.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Cytryna z werbeną – zapach cytryny
zmieszany z muśnięciem werbeny emanuje
świeżym i orzeźwiającym zapachem dla
dobrego samopoczucia i zastrzykiem energii.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00
Mydełko Kwiat bawełny – polecane dla
wrażliwej i alergicznej skóry oraz dla dzieci.
Twoja skóra uzyska delikatny zapach mydła z
Marsylii z ekstraktem z bawełny. To łagodne
mydło jest jak wspomnienie z dzieciństwa,
codziennie dbając o skórę.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Malina - cenne minerały i witaminy
zawarte w malinach doskonale odżywiają skórę,
wspomagają gojenie się ran oraz chronią przed
wolnymi rodnikami, przez co skóra wolniej się
starzeje. Dostarczają skórze sporą dawkę wit. C
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę. Prezentowane mydła są
robione aż w 50 różnych zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00
Mydełko Lawendowe. Nie dość, że uspokaja, a
jednocześnie pobudza, ma jeszcze właściwości
antyseptyczne, świetnie nadaje się też do skory z
problemami jak i wrażliwej i delikatnej. Ułatwia
gojenie się ran i przyspiesza regenerację
naskórka. Szybki prysznic z użyciem
lawendowego mydełka SERLAI pozwoli Ci na
łatwiejszą koncentrację umysłową, jeśli doznasz
znużenia i dekoncentracji.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę.
Prezentowane mydła są robione aż w 50 różnych
zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Piżmowe. Piżmo to naturalny składnik
wielu perfum damskich. Jego zapach jest ciepły,
delikatny i bardzo uwodzący, z wyczuwalną
słodką nutą dolną. Doskonale relaksuje
wprowadzając lekką dozę egzotyki. Mydło jest
wyważone w zapachu, nie jest duszące, nadaje
jedynie skórze delikatny ton zapachu piżma.
Polecany pod prysznic przed wieczorną kolacją,
wyjściem, randką...
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę.
Prezentowane mydła są robione aż w 50 różnych
zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00
Mydełko Pomarańczowe. Choćby nuta zapachu
pomarańczy a już stajemy się bardziej
energiczni, a co dopiero duże stężenie soku jakie
podaje się w tej malutkiej kostce mydła!
Pomarańcza jest znakomitym źródłem witaminy
C, beta-karotenu i witamin z grupy B. Olejki
eteryczne w pomarańczach działają
uspokajająco, odprężająco, przeciw depresyjnie i
poprawiają nastrój.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę.
Prezentowane mydła są robione aż w 50 różnych
zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

Mydełko Makowe. Subtelny, nietuzinkowy
zapach na pewno będzie dobrym dopełnieniem
nawet dla bardzo wybrednych panów. Mak
używany był już w Starożytności nie tylko w
kuchni. Mak jest bogaty w komplet witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach-A,D,E, a także
witaminę C. W połączeniu z mydłem oliwnym
to doskonały zastrzyk dla naszej skóry.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę.
Prezentowane mydła są robione aż w 50 różnych
zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne
Cena 18,00
Mydełko Różane. Róża znakomicie wpływa na
stan skóry, uelastycznia ją i ujędrnia, pomaga
pozbyć się podrażnień oraz stanów zapalnych a
dodatkowo ten niebiański zapach... Płatki róży
zawierają wiele cennych i rzadkich
pierwiastków oraz związków mineralnych,
flawonoidów, olejki eteryczne, karoteny i
witaminy.
LE SERLAI- jedna z najstarszych,
tradycyjnych manufaktur mydła z Marsylii. Ich
produkcja bazuje na klasycznym marsylijskim
mydle, które powstaje na bazie oliwy z oliwek,
której zawartość wynosi aż 72%.
Mydła toaletowe. Wszystkie mydła powstają na
bazie marsylijskich płatków mydlanych, do
których dodawane są naturalne zapachy i kolory.
Niektóre mogą również zawierać elementy jak:
skruszone płatki róż lub kwiaty lawendy, które
dobrze złuszczają skórę.
Prezentowane mydła są robione aż w 50 różnych
zapachach i kolorach.
Wszystkie elementy, zapachy i kolory dodane do
mydeł są wyłącznie naturalne.
Cena 18,00

