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Sănătatea de dincolo de 
frumuseţe

CaliVita Cosmetics Hand&Body Lotion este o 
loţiune naturală pentru menţinerea frumuseţii şi 
sănătăţii pielii dumneavoastră. Aceasta are un 
puternic efect anti-îmbătrânire şi conferă 
senzaţia de catifelare. Vă protejează sănătatea 
pielii zi de zi. 



Sanatatea de dincolo de 
frumusete

Această nouă loţiune a fost concepută cu 
ajutorul celor mai moderne tehnici cosmetice, 
pentru a vă oferi atât frumuseţe, cât şi 
sănătate.



Sanatatea de dincolo de 
frumusete

O loţiune pentru toate tipurile de piele şi 
pentru toate vârstele. Are la bază o formulă 
modernă, cu o gamă largă de beneficii.
Datorită parfumului său delicat este potrivită 
în orice situaţie.



Ingrediente:

Apă, glicerină, cetearil- alcool, izopropil-
miristat, cetil-alcool, stearat de glicerină, 
dimeticon, extract de ulei de măsline
(squalane), lauril-sulfat de sodiu, pantenol, 
metilparaben, acetat de tocoperil, 
propilparaben, bisabolol, parfum.



Cele mai importante ingrediente ale noii 
CaliVita Cosmetics Hand&Body lotion:

Extractul de ulei de măsline – Squalane, conferă pielii 
flexibilitate, are un puternic efect hidratant şi, prin urmare, 
încetineşte îmbătrânirea pielii.
Vitamina E este un antioxidant eficient, care încetineşte, de 
asemenea, procesele de senescenţă (îmbătrânire). Pe lângă 
aceasta, are un efect natural hidratant şi antiinflamator.
Vitamina B5 hrăneşte pielea, împiedică apariţia acneii, are un 
efect de protejare a pielii şi, în plus, regenerează epiderma
(luptând împotriva efectelor negative ale stresului).
Bisabololul are un efect calmant asupra pielii.
Siliconul conferă senzaţia de catifelare.



Public-ţintă – Instrucţiuni de folosire

Recomandată pentru toate tipurile de piele şi 
pentru toţi membrii familiei. 

Aplicaţi loţiunea pe piele în fiecare zi. 
Acordaţi o atenţie deosebită zonelor uscate, 
aspre sau deshidratate.



Ambalaj

Sticlă de 1 litru.

Ambalajul practic şi noua pompă 
îmbunătăţită transformă această loţiune   
într-un produs foarte valoros, care poate fi 
folosit timp îndelungat.



Modalitate de comanda

Pentru a comanda acest produs, va invitam sa accesati pagina:

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-
naturiste.htm

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne dati un email:

info@terapii-naturiste.com
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