
Afrodita е продукт от 
природата с бадемово 
масло и билки. 
Съдържа натурална 
индийска къна, ситно 
смлени билки- коприва, 
лайка, орех, смрадлика, 
риган, репей и 
оцветители. Подхранва 
и оцветява косата Ви в 
желания цвят, съчетана 
с бадемово масло 
и билков екстракт. 
Придава блясък, 
заздравява косъма, 
засилва растежа и има 
противопърхотен ефект.

4601
Черна

4604
Махагон

4602
Тъмен кестен

4605
Бургунди

4607
Патладжан

4608
Тъмна вишна

4609
Златно рус

4603
Тъмен махагон

4606
Медено червен

Бадемовото масло се приготвя чрез студено
пресоване на т.нар. сладки бадеми - именно
те се използват при производството на 

повечето козметични продукти. Богато е на
витамини A, B1, B2, B6 и E, мастни 

киселини, протеини, цинк, магнезий и още
много важни съставки.



4673
Тоалетно мляко 7 

билки 150 мл

4671
Тоалетно мляко с 

бадем 150 мл

4670
Тоалетно мляко с 
Алое Вера 150 мл

4672
Тоалетно мляко с 
жожоба 150 мл

4615
Шампоан за суха 

коса 400 мл

4617
Шампоан за обем 
и блясък 400 мл

4618
Шампоан за мазна 

коса 400 мл

4631
Балсам 7 билки 

регенериращ 250 мл

4633
Балсам Алое 

нормална коса 250 мл

4623
Шампоан яйчен 

750 мл

4623
Шампоан с коприва 

750 мл

4622
Шампоан с Алое Вера 

750 мл

4635
Регенерираща маска за коса с 

карите и витамин Е 500 мл

4637
Маска за увредена коса с масло 

от маслина и Q10 500 мл



4680
Масло за тяло с манго 

350 мл

4681
Масло за тяло с кокос 

350 мл

4682
Масло за тяло с шоколад 

350 мл

4683
Масло за тяло с рози и вино 

350 мл

4650
Универсален крем с бадем 65 мл

4651
Универсален крем  с жожоба 65 мл

4667
Крем за крака с чаено дърво и 

кокосово масло срещу умора 45 мл

4666
Крем за крака с Алое Вера и ментол

дезодориращ 45 мл

4656
Крем за ръце с Алое Вера, глицерин 

и витамин F 45 мл

4659
Крем за ръце с палмово и бадемово 

масло - подхранващ 45 мл

Масло за тяло Афродита балансирано хидратира и подхранва 
кожата Ви. Свежите аромати оставят дълго и приятно 

усещане за чист и нежен полъх.
Не омазнява кожата и не оставя следи.

4657
Крем за ръце с розова вода и 

ланолин за чувствителна кожа 45 мл


