Szépségápolás, egészség, szőrtelenítés, hajápolás, fogyás
Bejelentkezés | Regisztráció | Kosaram /
vásárlás

Főoldal

Akciók

Tanácsok, leírások

Termékek

Az ön kosara üres!

A vásárlás menete

Keres

Holt-tengeri
sóinhalátor

Holt-tengeri iszap
szappan (100g)

Holt-tengeri
szemránckrém
(25ml)

Ára: 3200 Ft

Ára: 1140 Ft

Ára: 2270 Ft

Szépségápolás, egészség, szőrtelenítés, hajápolás, fogyás webáruház

Holt-tengeri kozmetikumok
Nisim hajápolás, kopaszodás ellen

Holt-tengeri kozmetikumok

F.A.S.T hajnövekedést gyorsító

A Holt-tenger egyedülálló gyógyító erejét már az ókorban
felismerték, harcok dúltak az értékes terület
megszerzéséért, ókori uralkodók, mint Kleopátra, Sába
királynője, palotát emeltek a Holt-tenger partján és élvezték
a fürdőzést.

Kalo végleges szőrtelenítő,
szőrbenövés gátló termékek
--- AKCIÓS TERMÉK CSOMAGOK --Hajápolás, hajnövelés
Testápolás, wellness & spa
Arcápolás, kezelés és tisztítás

A HOLT-TENGERI NATÚR KOZMETIKUMOK megoldást nyújthatnak különböző bőrbetegségek,
psoriazis (pikkelysömör), akne, stb. kezelésére is.

Végleges szőrtelenítés

Tovább a holt-tengeri kozmetikumokhoz

Fogyás, alakformálás
Mindennapi higiénia

Hoodia fogyasztó tapasz

Egészségmegőrzés, sport

A Hoodia gordinii kaktuszt Afrika déli részén a
busmanok évszázadok óta alkalmazzák
étvágycsökkentőként.
Ez a növény az alpja az általunk forgalmazott HOODIA
fogyasztó tapasznak, aminek segítségével egyszerűen,
biztonságosan, és erőfeszítések nélkül fogyhat le.
Összességében elmondhatjuk, hogy egy tökéletes összetételű fogyókúrás tapaszt állítottak
össze.
Tovább a Hoodia fogyasztó tapaszhoz

Megosztás

F.A.S.T. hajnövekedést gyorsító termékcsalád
Gyorsítsd fel a hajnövekedést!

Bergon babaáruház
Babaáruház akciók
Babakocsi
Babahordozó biztonsági ülés

Tovább a FAST hajnövekedést gyorsító termékekhez

Nisim hajhullás elleni termékcsalád
A Nisim hajhullás elleni termékcsalád, ami megszünteti
a hajhullást, serkenti a hajnövekedést, és biztonságosan
blokkolja a DHT-t. A F.A.S.T.® vitaminban, aminosavban
gazdag hajterápia, hogy gyorsabban növekedjen a haj.
Minden termék gyógynövényekből, és természetes
alapanyagú összetevőkből áll, amiket 20 év kutatás,
folyamatos tesztelés, hajnövekedésről végzett tanulmány alapján fejlesztettek ki.
Tovább a Nisim hajhullás elleni termékekhez

KALÓ végleges szőrtelenítő, szőrbenövés gátló
A KALÓ végleges szőrtelenítő alkalmazásával nem kell

A KALÓ végleges szőrtelenítő alkalmazásával nem kell
kozmetikába járni gyantázásra, elkerülheti a borotválás
során fellépő irritációt, a bőr kiszáradását, az epilálás,
gyantázás fájdalmát, a szőrszál bőr alá növését. Nem kell
vagyonokat és rengeteg időt pazarolni más szőrtelenítési

eljárásokra.

Szőrtüszőgyulladásra használja a Kalo szőrbenövés gátló sprayt, ami segít kiküszöbölni és
csökkenteni a kivörösödést, szőrtüszőgyulladást.
Tovább a Kaló végleges szőrtelenítő termékekhez

Jana mellfeszesítő krém
Kollagén és elasztin szintézist serkentő krém.
Megereszkedett, petyhüdt bőr egenerálására, a mell, csípő,
has, dekoltázs ápolására. A krém összetevői stimulálják a
természetes kollagén újratermelődését, így visszaáll a bőr
kötőszövetének struktúrája, egészséges lesz a bőr színe,
feszes és rugalmas marad.
Tovább a Jana mellfeszesítő krémhez

Akciós termékeink:
Holt-tengeri fürdősó
(natúr 1 kg.)

Akciós holt-tengeri
fürdőcsomag

AKCIÓ
-22%

Akciós Ára: 1490 Ft
1

db.

AKCIÓ
-6%

Akciós Ára: 3950 Ft
1

db.

Akciós holt-tengeri
ajándékcsomag
Férfiaknak

Akciós holt-tengeri női
szépség csomag

Akciós Ára: 4790 Ft

Akciós Ára: 5260 Ft

AKCIÓ
-7%

1

db.

AKCIÓ
-9%

1

db.

Kosárba

Kosárba

Kosárba

Kosárba

Több Jana termék...

Több Jana termék...

Több Jana termék...

Több Jana termék...

Akciós holt-tengeri
életérzés csomag

Akciós holt-tengeri
arcápolási csomag

Akciós Holt-tengeri
családi csomag

AKCIÓ
-5%

Akciós Ára: 6500 Ft
1

db.

AKCIÓ
-9%

Akciós Ára: 6320 Ft
1

db.

AKCIÓ
-12%

Akciós Ára: 11920 Ft
1

db.

Kosárba

Kosárba

Kosárba

Több Jana termék...

Több Jana termék...

Több Jana termék...
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