САПУНИ

Сапун за тяло “BODY", почиства дълбоко
порите. Той е подходящ за чуствителна кожа. В
състава му е добавено масло от авокадо, което
е известно със своите хидратиращи,
антигъбични и антибактериални свойства.
Сапунът нежно отмива нечистотиите и мъртвите
кожни клетки, като оставя приятно усещане за
мекота и свежест.
150 гр.

Крем сапун с масло от шеа и арган
Подхранва и почиства кожата в дълбочина .
Подходящ за грижа на ръце и тяло. Оставя
приятен и свеж аромат на масло от шеа и
арган.
100 гр.

Крем сапунът MILK BAR почиства нежно и ефикасно
кожата в дълбочина, като същевременно я
подхранва, благодарение на добавените глицерин и
пълномаслено сухо мляко в състава му. Те дълбоко
хидратират кожата и оставят усещане за мекота.
След измиване се усеща приятен и деликатен
аромат на свежест и чистота. Подходящ за грижа на
ръце и тяло за деца и възрастни.
150 гр.

Крем сапунът Криспа Бебе с екстракт от лайка почиства
и подхранва нежната бебешка кожа. Особено подходящ
за чувствителна бебешка кожа - може да се използва
дори ако е зачервена. Това се дължи на вложения в
състава му екстракт от лайка, който има
противовъзпалително действие и не предизвиква
алергии. Добавеният глицерин овлажнява кожата и
след къпане тя остава мека и копринено нежна.
Подходящ и за възрастни с чувствителна кожа.
100 гр.

Докторски сапун с декспантенол и УРЕА
Нежен специален сапун, произведен от естествени
мазнини с уреа и провитамин В5. Благодарение на
висококачествените съставки, в продукта не са
използвани оцветители и ароматизатори. Съдържа
Уреа 3% и Декспантенол (провитамин В5).
Почиства дълбоко в порите и измива мъртвите кожни
клетки. Отличен помощник при проблеми с акне и за
борба с вируси и бактерии. Поддържа грижата за
проблемната кожа с формула, която комбинира
ефективни съставки с подхранващо почистване.
Подходящ за суха и чувствителна кожа.
100 гр.

Докторски Сапун - антибактериален сапун с
приятен чист аромат. Отмива ненужните кожни
клетки и почиства кожата дълбоко в порите.
Действа антисептично и ароматно свежо. Особено
подходящ при чувствителна кожа.
Съдържа ланолин, който е много деликатно
парфюмиран.
100 гр.

Сапун Криспа Антибактериален
нежно почиства кожата и е
ефективен срещу бактерии и
вирусни инфекции. Високо
ефективен антибактериален сапун
за лице и тяло. Нежно почиства и
защитава кожата. Специалната
формула съчетава приятен аромат с
прецизно почистване.
100 гр.

Криспа сапун Чист глицерин - тоалетен сапун,
подходящ за хора с чувствителна кожа. Той e
произведeн от много чисти, висококачествени
суровини- суровини c качества на хранителeн продукт и
се отличава с високо съдържание на глицерин, който е
известен със своите хидратиращи, подмладяващи,
антисептични и противовъзпалителни свойства. След
измиване, кожата добива еластичност, остава
тонизирана и овлажнена.
125 гр.
Сапунът Криспа Seife с глицерин е
прозрачен сапун, който почиства нежно с
кремообразна пяна и не причинява
прекомерно изсушаване на кожата.
Оставя приятен и свеж аромат. Със
засилено съдържание на глицерин.
Подходящ за чувствителна и проблемна
кожа.
150 гр.

Криспа Глицеринов сапун с екстракт от
нар
Мек, прозрачен сапун. С нежната си пяна
подпомага грижата за проблемна и
чувствителна кожа, без да я изсушава.
Оставя примамлив неустоимо сладък
аромат на нар. С високо съдържание на
глицерин.
100 гр.
Криспа глицеринов сапун с екстракт от
мед
Мек прозрачен сапун с екстракт от мед,
особено подходящ за хора с чувствителна
кожа. Специалната формула с високо
съдържание на глицерин и мед допринася
за ефективното омекотяване и грижа за
сухата и груба кожа. С кремообразна пяна
почиства нежно и не причинява
прекомерно изсушаване. Оставя приятен
свеж аромат.
75 гр.

Криспа сапун против петна
Сапун за пране и премахване на петна, щадящ
кожата на ръцете. Премахва упорити петна и не
уврежда тъканите. Оставя дъготраен свеж
аромат.
Употреба: Намокрете тъканта с вода, след
което натъркайте петната със сапун и оствете да
подейства 5-10 мин. При упорити петна –
повторете, след което изплакнете обилно с вода.
250 гр.

Криспа сапун Лимон с глицерин е
подходящ за тяло, ръце и пране на дрехи.
Сапун с лек аромат, който почиства
кожата от замърсявания. Приложената
формула с глицерин помага за
премахването на петна от текстил.
200 гр.
Употреба: 1. Намокрете сапуна да се разпени, разнесете по кожата
и изплакнете обилно с вода. 2. Намокрете петната по дрехите,
натъркайте ги със сапуна и оставете да подейства за 10-15 минути.
При необходимист повторете и перете в пералня, както
обикновено.

Криспа сапун Sensitive с глицерин е
подходящ за тяло, ръце и пране на дрехи.
Сапун с лек аромат, който почиства кожата
от замърсявания. Приложената формула с
глицерин помага за премахването на петна
от текстил.
200 гр.

