
4287
Естествено избелване с мента и евкалипт 75 мл

4241
Тотална защита с алое и босилек 75 мл

4246
Масло от чаено дърво 75 мл

4247
Вода за уста със растителен 

екстракт 500 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. 

4324
Активен въглен и екстракт от евкалипт 75 мл

4240
Чист и свеж дъх с женско биле и копър 75 мл

4325
Кокосово масло и мента 75 мл

4228
За мазна коса с 

коприва и мирта 
250 мл

4229
Против пърхот

с масло от чаено дърво 
250 мл

4227
Укрепващ, за всеки тип     

коса, с хмел и просо 
250 мл

4225
Подхранващ за суха 
или увредена коса, с 
пч. млечице и масло 
от маслина 250 мл

4308
Рол-он с био екстракт 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

Рол-он



4239
Течен сапун с Алое Вера 

и ванилия 300 мл

4238
Течен сапун с мляко 

от овес 300 мл

4320
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Макадамия 500 мл

4321
Олеа Натура душ-гел и пяна 
за вана с Био масло Маслина 

500 мл

4319
Олеа Натура душ-гел и 

пяна за вана с Био масло 
Арган 500 мл

4310
Душ-гел Алое Вера и 
масло от шеа  500 мл

4269
Душ-гел Био масло 

от арган 500 мл

4261
Душ-гел лавандула 

и талк 500 мл

4260
Душ-гел памук и 

бял мускус 500 мл

4268
Душ-гел масло от 
макадамия 500 мл

4295
Душ-гел папая 500 мл

4294
Душ-гел манго 500 мл

4293
Душ-гел кокос 

500 мл

Формула на продуктите
OLEA Naturae е:

3  100% Студено пресовано масло 
    от биологичен и сертифициран 
    произход!

3  Нова формула, богата на 
    витамини и антиоксиданти.

3  Подхранващо, деликатно и 
    нежно въздействие върху 
    кожата!

3  Без парабени

3  Без парафин

3  Без силикон


