
4212
За мазна коса с 

бяло грозда и цвят 
от липа 250 мл

4204
Душ-гел и пяна за 
вана с овес 500 мл

4288
За чувствителни венци с карамфил и сол 75 мл

4240
За чист и свеж дъх с женско биле и копър 75 мл

4287
За естествено избелване с мента и евкалипт 75 мл

4241
За тотална защита с босилек, зелено кафе и мащерка 75 мл

4297
С евкалипт, мента, копър и лимон 75 мл

4296
Със слез, леска, зелен чай и хвощ 75 мл

4246
С масло от чаено дърво 75 мл

4286
За чувствителни зъби с жен шен и годжи бери 75 мл

4205
Душ-гел и пяна за 

вана с овес и масло от 
маслина 500 мл

4203
Душ-гел и пяна за 

вана с портокалов цвят 
и хибискус 500 мл

4201
Душ-гел и пяна за 
вана с лавандула и 

ванилия 500 мл

4200
Крем за тяло с овес 

300 мл

4247
Вода за уста със растителен екстракт 300 мл

4213
За против пърхут 
с коприва и глог 

250 мл

4211
За изтощена коса 
с невен и лайка 

250 мл

4210
За всеки тип коса 
с бадем и пчелно 
млечице 250 мл

4207
Балсам за всеки тип 

коса с бадем и пчелно 
млечице 250 мл

L`Angelica е италиански 
билков институт, който повече 
от 20 години е специализиран 
в производството на натурални 
продукти. В тях се влагат 
лечебните растения и био 
съставки, съчетавайки древни 
традиции с научни иновации. 
Чрез различни биологични 
методи, се отглеждат повече 
от 50 растителни вида, които 
имат козметично, хранително-
вкусово и фармацевтично 
приложение. 

Формулата на продуктите от 
серия Ботаникс е:

3  Без парабени

3  Без парафини

3  Без силикон и ГМО

Гарантирано безопасна и 
нежна към всички видове 
коса.



4259
Шампоан и балсам 

2в1 с лайка и ленено 
семе 250 мл

4225
Подхранващ за суха или 
увредена коса, с пчелно 

млечице и масло от маслина 
250 мл

4228
За мазна коса с коприва 

и мирта 250 мл

4229
Против пърхот

с масло от чаено дърво 
250 мл

4226
Против пърхот

със салвия и червена 
хвойна 250 мл

4298
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл

4261
Душ-гел лавандула 

и талк 500 мл

4260
Душ-гел памук и 

бял мускус 500 мл

4295
Душ-гел праскова 

500 мл

4294
Душ-гел грейпфрут 

500 мл

4293
Душ-гел кокос 

500 мл

4308
Рол-он с био екстрат 
от лавандула и лайка 

50 мл

4307
Рол-он Алое Вера и 

био екстракт от синчец 
50 мл 

4309
Рол-он с био 

екстракт от овес 
50 мл

4310
Душ-гел Алое 

Вера и масло от 
шия  500 мл

4268
Душ-гел масло от 
макадамия 500 мл

4269
Душ-гел Био масло 

от арган 500 мл

4311          
Душ-гел мляко от 
куркума 500 мл

4238
Течен сапун с мляко 

от овес 300 мл

4239
Течен сапун с 
Алое Вера и 

ванилия 300 мл

4299
Подхранващ за суха или 
увредена коса, с пчелно 

млечице и масло от маслина 
250 мл

4227
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл




