
ΒΑΛΣΑΜΟΑΛΟΙΦΕΣ ΚΕΡΙΟΥ    Armonia natural cosmetics 

Κρέμες φτιαγμένες με  βιολογικό ελαιόλαδο και βαλσαμέλαιο φυσικής εξανθοσμιας
από τούς πιστοποιημένους βιολογικούς Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.

Περιέχουν βιολογικό ελαιόλαδο, βαλσαμέλαιο φυσικής εξανθοσμιας , κερί μέλισσας,
βιταμίνη Ε, έλαια η εκχυλίσματα.

Φυσικό προϊον, χωρίς γλουτένη και λακτόζη,  με γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.  και
έχοντας C  .  P  .  N  .  P  .    notification βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού καλλυντικών.

Ενδείκνυνται για γενική χρήση ( πρόσωπο και σώμα ) , 

ενώ στο πρόσωπο προτείνετε για κρέμα νυκτός ιδιαίτερα .

Κυκλοφορούν σε  11 τύπους

                                               

      1)     ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΡΟΔΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΩΡΙΜΟ Η/ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΟΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

-απαλύνει την εμφάνιση ρυτίδων, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος,
βοηθά να γίνει το δέρμα πιο νεανικό και λαμπερό

-πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, προτείνετε για βαθιά ενυδάτωση σε πιο ώριμες
ηλικίες

2)   ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΩΡΙΜΟ Η/ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΟΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

-προτείνετε για ξηροδερμία, για ηλιακά εγκαύματα, ευαίσθητο

η  ερεθισμένο δέρμα

-απαλύνει την εμφάνιση ρυτίδων, βοηθά στην επούλωση επιφανειακών

πληγών και στα σπασμένα τριχοειδή

3) ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΩΡΙΜΟ Η/ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΟΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

-δίνει λάμψη και αναζωογονεί την επιδερμίδα, ιδανική και για ευαίσθητο δέρμα,

για βαθιά ενυδάτωση και για όλες τις ηλικίες.

4) ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΞΗΡΟ Η/ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ  ΔΕΡΜΑ

-   φρεσκαδα και  ενυδάτωση για όλες τις ηλικίες   -  βοηθά το δέρμα να διατηρήσει
την ελαστικότητα του, ανακουφίζει το  ερεθισμένο δέρμα



        

5) ΜΕ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑΣΕΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΞΗΡΟ Η/ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

-ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα, δίνει βαθιά ενυδάτωση, κατάλληλη για

πιο ώριμες ηλικίες

6) ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΞΗΡΟ Η/ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

-προσφέρει προστασία και ανάπλαση του δέρματος

-ιδανική για εγκαύματα, ουλές, ερεθισμούς

-ενυδάτωση για όλες τις ηλικίες

7) ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΞΗΡΟ Η/ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

-βοηθά στα εκζέματα, και σε διάφορες  μορφές  δερματικών παθήσεων ,

ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα

8 )  ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟ ΔΈΡΜΑ

Βοηθάει στα εγκαύματα  -- Στις μικρές επιφανειακές πληγές

Στα τσιμπήματα εντόμων   --Στις ήπιες δερματικές παθήσεις

Κατάλληλη για ανδρικά και παιδικά δέρματα

9 )  ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΑΚΜΗ

Προτείνεται για δερματικά προβλήματα --- Για εγκαύματα

για ακμή ,για ραγάδες, για πανάδες ή διχρωμία του δέρματος,

για μύκητες του δέρματος, για τσιμπήματα εντόμων



10) ΕΛΑΙΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΔΈΡΜΑ ΜΕ ΑΚΜΉ

Προτείνεται για κυτταριτιδα και κιρσους , σπασμένα τριχοειδή,

για παναδες η διχρωμία του δέρματος,  ραγάδες, ακμή, τσιμπήματα εντόμων.

Καταπραϋνει και εξισορροπεί το δέρμα

11) ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ & ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΑΚΜΗ

-βοηθά στην ακμή, στα εγκαύματα, και σε ήπιας μορφής δερματικά,

Αντιοξειδωτικές ιδιότητες, για ανάπλαση και αναζωογόνηση, 

βοηθά στην επούλωση πληγών. Κατάλληλη και για παιδικά δέρματα.


