
Spa a bőr számára!  
A letisztítás új szintje Mosakodj „vajjal”!
A hidrofil vaj – igen finom „olvadó”  
szer a smink eltávolítására,  
még a legérzékenyebb  
bőrfelületekről  
is (szemkörnyék és az ajkak).

Miért éppen „vaj”?
• A termék összetételében –  

a bőrre kedvező hatást 
kifejtő, természetes  
olajok találhatók.

• Igen finom  
konzisztencia.



Miben rejlik  
a szer különlegessége?
A hidrofil vaj – ideális szer a smink 
eltávolítására és az arcbőr ápolására.

Miben rejlik a termék különlegessége?
• Gyengéd olajos textúra
• A bőrrel érintkezve könnyedén olvad
• Puhán és finoman eltávolítja a sminket
• Természetes olajokat tartalmaz az arcbőr,  

a szemöldök, a szempillák kíméletes 
ápolására

• Nem váltja ki a bőr szárazságát  
vagy feszített érzetét

• Remekül puhítja a bőrt
• Tisztává, puhává és simává  

varázsolja a bőrt, annak  
kellemesen enyhe illatot  
kölcsönöz



Színpadiasan festői, nude,  
esti… Bármely sminktípusra

Tisztítás + ápolás
Mit „mos le”?
• A bőrön található szebumot 

(bőrzsírt) és szennyeződéseket
• Bármilyen zsíros alapú szert
• A dekoratív sminket

Hol alkalmazható?
• Az arc, a nyak és a dekoltázs 

környékének bőrére
• Minden bőrtípusra, beleértve  

a különösen érzékeny bőrt is

Hogyan ápol?
• Kíméletesen tisztít
• Jótékonyan hat a bőrre, puhítva és 

frissítve azt
• Javítja a szemöldök és a szempillák 

minőségét



Hogyan használjuk?
A hidrofil vaj nem hatol be a bőr 
mélyrétegeibe, a zsír, a szennyeződések  
és a dekoratív kozmetikai szerek molekuláit 
köti meg a bőr felszínén.

Vigyük fel a vajat 
a bőrre, puhán 
masszírozzuk be 
a smink feloldása 
céljából!

A könnyebb 
sminket a vaj és 
egy vattakorong 
segítségével 
távolítsuk el!

A KÉSZLETBEN 
TALÁLHATÓ EGY 
KÉNYELMESEN 
HASZNÁLHATÓ 
SPATULA

AZ ELJÁRÁST AZ ALÁBBI „TÁRSSZEREKKEL” 
EGYÜTT VÉGEZZÉTEK EL:

lemosó habbal vagy 
géllel

enzimes púderrel  
(a hidrofil vaj legjobb 
tettestársa)

langyos vízzel 
és tonikkal



A legnagyobb hősök
A KÓKUSZOLAJ – fertőtlenítő hatású 
és regeneráló hatást fejt ki a bőrre. 
Rendkívül hatékony a bőr szépségének és 
egészségének megőrzésében.

A KARITÉVAJ – serkenti a saját 
kollagén, a bőr puhaságáért és feszes 
rugalmasságáért felelős fehérje 
termelését. A bőr fiatalosságáért és 
frissességéért felel.

AZ E-VITAMIN – antioxidáns, védi a 
bőrsejteket a szabad gyökök ártalmas 
hatásától, amelyek megjelenését elősegíti 
az ultraibolya sugárzás és a környezet 
egyéb káros tényezői is.



Valósítsd meg bőröd Spa kezelését  
a Spa Technology termékcsaládhoz tartozó termékekkel!

www.tiande.eu

Termék Pontérték Katalógusár
A regisztrált 
felhasználók 

számára érvényes ár

Hidrofil sminkeltávolító vaj
Kód: 10262, 75 g

14,0 9.030 Ft 5.880 Ft
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