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A MAGYAR MEZŐNY
Magyarország legendás minőségű termál- és gyógyvizek hazája. A geotermikus
kincsek tekintetében a Föld egyik leggazdagabb országa vagyunk. A világon egyedülálló módon több száz termál- és gyógyforrás, gyógyvizes tó található itt, amelyeknek kedvező hatásait évezredek óta ismerik és használják. Nem csoda hát,
hogy e kincsek magyar gyártású, csúcsminőségű
inőségű kozmetikumokba is belekerültek.

KAVICZKY
|A HÉVÍZI-TÓ KINCSEIVEL|
Prémiumkategóriás kozmetikai termékcsalád, amely szintetikus tartósítószerektől, színezéktől és illatanyagoktól is
mentes. Minden termékben megtalálható a különleges összetevő, a Pannon
Formula PFTM: ennek alkotóelemei
a hévízi iszap és víz, továbbá természetes gabonakivonatok és biológiai
tisztaságú illóolajok.
KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak, akik támogatják a magyar kozmetikai hagyományokat, élvezik
a szívvel és lélekkel, no meg biztos szakmai háttérrel
kikísérletezett kreatív készítményeket.
KEDVENC TERMÉKÜNK: A termékcsalád
újdonsága, a Cosmeceutical Progressive Care egy
rendkívül hatékony, kétfázisú ránctalanító ampulla.
Hatóanyagai aktív fehérjék (úgynevezett növényi botox),
amelyek az ingerületátvitelt lassítják az izom és az
idegsejt között természetes, kockázatmentes formában.
Olyan növényi őssejteket is tartalmaz, amelyek a bőr
regenerációját serkentik.

Panarom Hungarian
Spring
|A SZÉCHENYI FÜRDŐ FORRÁSVIZÉVEL|
Feller Adrienne aromaterapeuta legújabb fejlesztése az idén áprilisban
napvilágot látott Hungarian Spring
arcápolócsalád. A természet erejét
használva szépíti, gyógyítja és ﬁatalítja
a bőrt. Alappillére a budapesti Széchenyi
Gyógyfürdő ásványi anyagokban gazdag
forrásvize, amelyhez a villányi kékszőlő
magjának az olaja és gyümölcshéjának
kivonata társul, valamint a természetes
UV-védelmet nyújtó, A-, E- és C-vitaminokban gazdag homoktövisolaj.
KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak, akik hisznek
a magyar természeti kincsek szépítő erejében, rajonganak Feller Adrienne életszemléletéért és a kizárólag

természetes alapanyagokból és válogatott gyógynövényekből készített kozmetikumaiért.
KEDVENC TERMÉKÜNK: Az Elixir, egy
vitamin- és gyógynövény-koncentrátum erőteljes antioxidáns és sejtregeneráló hatással. Szelíden simítja ki
a ráncokat, és védi, regenerálja az arcbőrt.

THERMAL
|A GYÓGYVIZEK EREJÉVEL|

A márka azzal a céllal jött létre 1989ben, hogy a gyógyhatásukról híres
magyar gyógyvizek felhasználásával
bőr- és hajápoló készítményeket fejleszszenek ki. A harkányi, a hajdúszoboszlói,
a bükfürdői gyógyvizek mellett a termékek természetes hatóanyagokat is tartalmaznak, növényi fehérjéket, olajokat
és vitaminokat.
KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak, akiket
nem izgatnak a kozmetikai ipar csúcstechnológiai
újításai. A készítmények kiválasztásakor elsősorban
a természetesség és a gyógyító hatás a legfontosabb
számukra.
KEDVENC TERMÉKÜNK: Thermal vitalizáló arckrém. Mélyhidratáló és bőrfeszesítő hatású ez
a kellemes állagú krém. Ha rendszeresen használjuk,
az arcunk üde és friss marad, még akkor is, ha nem
alusszuk ki magunkat igazán. mc
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