zdrowie
Żywe Mydło EM
W PŁYNIE
EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.
Zamiast produktów przygotowanych w laboratoriach, postaw na dobroczynny wpływ
Efektywnych Mikroorganizmów EM® w pielęgnacji. Twoja skóra to polubi.
Żywe Mydło EM jest kosmetykiem o właściwościach łagodzących i regeneracyjnych. Produkowane
z naturalnych składników najwyższej jakości. Zawiera żywe kultury bakterii: Efektywne Mikroorganizmy EM®, antyutleniacze EM® X Gold oraz dodatek japońskiej glinki ceramicznej. Doskonale pielęgnuje skórę całego ciała oraz z powodzeniem może zastąpić szampon z odżywką. Ze względu na zawartość
bakterii kwasu mlekowego polecany również do higieny intymnej.
Stworzona przez naturę glinka ceramiczna skutecznie oczyści skórę i dostarczy jej potrzebnych minerałów. Glinki są z powodzeniem używane w domowej pielęgnacji skóry. Ich aplikacja jest łatwa, a ponieważ są produktem naturalnym, użytkowanie tego typu kosmetyków nie pociąga za sobą ryzyka uczuleń
czy podrażnień.

Cechy produktu:
działa łagodząco i regenerująco
wielofunkcyjne i uniwersalne
bezpieczne dla alergików
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Mydło Bokashi
W KOSTCE
Posiada właściwości peelingujące i nawilżające skórę. Może być stosowane do codziennej pielęgnacji
każdego rodzaju skóry. Wyprodukowane z naturalnych olei roślinnych z dodatkiem fermentowanych
otrąb i Efektywnych Mikroorganizmów®. Nie zawiera sztucznych barwników i dodatków zapachowych,
nie wywołuje reakcji alergicznych.
Niewątpliwą zaletą mydła EM® z otrębami Bokashi są właściwości peelingujące. Delikatnie masując
skórę ciała i twarzy, pomaga usunąć martwą warstwę naskórka. Skutecznie nawilża, regeneruje i łagodzi podrażnienia skóry. Zapobiega występowaniu procesów chorobotwórczych na skórze.
Efekty działania mydła są wyraźnie odczuwalne już po kilku dniach używania. Skóra staje się gładka
i bardzo miła w dotyku.

Cechy produktu:
działa nawilżająco
delikatnie złuszcza naskórek
bezpieczne dla alergików

Mydło z glinką ceramiczną EM X
W KOSTCE
Doskonale pielęgnuje skórę skłonną do przetłuszczania się. Ma działanie lekko osuszające i ściągające. Zawiera dodatek japońskiej glinki ceramicznej EM® X oraz Efektywne Mikroorganizmy®. Nie zawiera sztucznych barwników i dodatków zapachowych, nie wywołuje reakcji alergicznych.
Stworzona przez naturę glinka ceramiczna skutecznie oczyści skórę i dostarczy jej potrzebnych minerałów. Glinki są z powodzeniem używane w domowej pielęgnacji skóry. Ich aplikacja jest łatwa, a ponieważ są produktem naturalnym, użytkowanie tego typu kosmetyków nie pociąga za sobą ryzyka uczuleń
czy podrażnień.

Cechy produktu:
idealne do pielęgnacji
przetłuszczającej się skóry
delikatnie działanie osuszające
i ściągające
bezpieczne dla alergików

Mydło z melasą
W KOSTCE
Posiada właściwości łagodzące i gojące, polecane do skóry skłonnej do wysychania i pękania. Zawiera
bogactwo mikroelementów pochodzących z melasy z trzciny cukrowej oraz Efektywne Mikroorganizmy®
oraz fermentowane otręby pszenne. Nie zawiera sztucznych barwników i dodatków zapachowych, nie
wywołuje reakcji alergicznych.
Melasa, zwanej inaczej czarnym złotem, jest bogata w liczne składniki mineralne i witaminy. Jest też
ogromnie skuteczna w leczeniu chorób skórnych. Melasa może być stosowana przy takich problemach
jak: egzema, łuszczyca, trądzik, a także wielu innych. Na jej dobroczynne działanie wpływa duża ilość
antyoksydantów, które poprawiają stan skóry i spowalniają starzenie skóry.

Cechy produktu:
idealne do pielęgnacji skóry
skłonnej do wysychania i pękania
posiada właściwości łagodzące
i gojące
bezpieczne dla alergików
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