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kingiideed

WELEDA Mandli ihupiim  
(200 ml), seebivaba 
dušikreem shea-võiga  
(200 ml) ja kergesti 
imenduv kätekreem  
(50 ml) on loodud üli- 
tundliku naha hoolduseks. 
Mahepõllumajandusest 
pärit vitamiinirikas ja 
hinnaline magus- 
mandliõli imendub 
kergesti, kaitseb nahka 
kuivamise eest ning taastab selle loomuliku kaitsekihi.  
Mandliõli sobib erakordselt hästi kõikidele nahatüüpidele, eriti 
aga tundlikule nahale. WELEDA Mandli nahahooldustooted 
aitavad vähendada nahaärritust ning sellega kaasnevaid vaevusi, 
nagu punetus, sügelus ja kiskuv tunne. 

WELEDA Mandli rahustava nahahooldussarja toodetel on õrn 
ja kerge tekstuur ning aroom, need on kiiresti imenduvad ning 
jätavad naha siidiselt pehmeks. 

WELEDA toodetele on väljastatud rahvusvaheliselt 
tunnustatud looduskosmeetika sertifikaat NaTure, mis tõendab, 
et hooldustoodetes on kasutatud vaid looduslikku päritolu 
koostisaineid, nende kasutamisviis on keskkonnasõbralik ning 
neid ei ole testitud loomade peal. Tooted ei sisalda sünteetilisi 
õlisid (mineraalõli, parafiinõli, silikoone jt), sünteetilisi säilitus-
aineid (nt parabeene, BHT jt), sünteetilisi lõhnaineid, värvaineid 
ega muid nafta jääkprodukte. Lisainfo www.weleda.ee

Weleda tooted on müügil: Tallinna ja Tartu Kaubamajas, 
Selverites, Ülikooli apteekides, erinevates looduspoodides üle 
Eesti ning looduskosmeetika veebipoodides. Hinnad alates 8.-

Näoõli niisutab ja kaitseb 
nahka talviste ilmastikuolude 
eest poore ummistamata. 
Sisaldab rohkelt oomega-3- 
ja oomega-6-rasvhappeid, 
linoolhapet ning fütokemikaale, 
mis hoiavad nahka elastse ja 
tervena. Aromaatse apelsini 
ja sumeda mürdi eeterlikud 
õlid toetavad naha struktuuri, 
kardemon annab funktsio-
naalsele kosmeetikatootele 
muinasjutulise talvehõngulise 
lõhnanüansi. Müügil e-poes 
www.turbliss.eu ja  
iluosakondades üle Eesti. 

WELEDA Mandli rahustav  
kehahooldussari tundlikule 
nahale

Turblissi uus 
100% looduslik 
Sügavniisutav 
näoõli

Bonobo looduskosmeetika 

Lumene VALO kinkekomplekt
VALO tooted lisavad nahale loomulikku sära, kasutades selleks  
C-vitamiini ja arktilise rabamuraka sära andvaid omadusi. VALO 
loomisel on kasutatud arktilise allikavee üliniisutavaid ja kaitsvaid 
koostisosi, tagades nii kohese kui ka kauakestva sära, mis suureneb 
igapäevase kasutamisega.

Kinkekomplekti kuulub 
rikkalikult toitev öökreem ja 
niisutav näosprei.
Toode on müügil: Tallinna ja 
Tartu Kaubamajas, Stock-
mannis, I.L.U. kauplustes, 

Prisma 
kauplustes, 
Saaremaa 
Kaubamajas, 
MyLook.ee 
veebipoes.

Puhast Eesti loodus- 
kosmeetikat pakkuva Bonobo 
toodetes seguneb kristall- 
selge allikavesi hoolikalt 
käsitsi korjatud taimedega. 

Bonobo on tükike Eesti  
värskest ja maagilisest loodu-
sest naisele, kes väärtustab 
tervist, naturaalsust ning 
sõbralikku suhet oma kehaga. 

Tootevalikus on 
näokreemid, kehakreemid, 
huulepalsamid ning näoveed, 
mis on kõik saadaval  
Facebooki-lehel: fb/bonobo_
native_cosmetics.

MUKK naturaalsed käsitöökreemid
MUKK naturaalsed  
käsitöökreemid sisaldavad  
Saaremaa rannikult korjatud  
punavetikat, mille mineraalide- 
rohke koostis stimuleerib kõiki 
rakufunktsioone ja tugevdab 
naha immuunsüsteemi. 

Sarja kuuluvad shea-võiga  
toitev ja mandliõliga kerge näokreem.  
Meie kergesti imenduv kätekreem sisaldab 
B5-vitamiini, mis edendab naha loomulikku paranemisprotsessi, 
värskendavas jalasalvis niisutab nahka kookosrasv. Kõikidele 
kreemidele annavad aroomi erinevad looduslikud eeterlikud õlid.

Tootevaliku ning müügipaikade kohta loe lähemalt www.mukk.eu  
või meie Facebooki-lehelt.
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