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 שמן. עד לגיל לעור אידאלי פגים חלב
 ותמציות דונג דבש, בסיס על טבעי ניקוי קרם

 יבש. עד רגיל לעור צמחים
העור. סוגי לכל בפורמולה טבעי פנים חלב

 שמן, לעור אסטריג־נט המכילים פגים מי
 רגיל לעור דבש בסיס על טבעיים פנים מי
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1 , 0 0 0  
ר בסיס פו אי

 - בסים גווני

 - פודריות

- סמקים

ר פו ם אי עיגי
- (86ק6ז5 ?66ק$6ז

ת ו נ ו נ ג י ר ס ו פ י א

 ממרכיבים גם מהם חלק גוונים 14 אפ) (מייק
טבעיים.

 המתאים את תמצאי ביניהם שונים גוונים
ביותר. לך

 וכאלה׳. דחוסות באבקות אפנתיים גוונים
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יבש. לעור בויטמינים המועשרת לחות
יבש. עד רגיל לעור המיועדת לחות

1ו51זנו6  חיטה, ונבטי דבש בסיס על טבעית לחות -17101־0109 י)0
שמן. ער רגיל לעור אידאלי

שקדים דבש בסיס על טבעי הזנה קרם - א19ו)10630י
לעומק. המזין וצמחי-מרפא חיטה נבטי
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יסודי. לניקוי
המשחררים לאדים, מרפא צמחי תמציות - אדים

 ששקעו ושומן מלכלוך העור נקבוביות. את
ומרגיעים. לעומק

 לכל מרפא צמחי ממבחר מזינות מסכות - יופי מסכות
העור. סוגי

 בצירופים בשלישיות צלליות של מערכות 10
מלהיבים.

 מוכספות צלליות של מערכות מבחר - ק03ז1ץ ק60ק$6ז
להיטים'באירופה. - בשלישיות

אין מבחר המאפשרות זוהרות צלליות ז 1 - ץ6£ 01055
סגנונות. של סופי

בגוונים בודדות צלליות של גוונים 7 -5010 51י3>10*
חדישים. אופנתיים

טבעיות צלליות של יפהפיים גוונים 6 - 0ז68וח 5118110*
צמחיים. פיגמנטים של בסיס על

טבעי. משיער מלאכותיים וריסים מסקרות ליינר, איי
ם שפתיי ל

 בלחות העשירים מעולים, שפתונים של אפנתיים גוונים כ-סב
טבעיים. שפתונים גם ביניהם השפתיים. את ומרווה המגינה

ם לידיי
 1 הלהיטים ביניהם מעולה. מטיב ססגוניים לאקים של גוונים 40

 להגנת מעולה בסיס ומהווים בפרוטאין המועשרים טבעיים לאקים
הציפורניים,

ועוד״. ועוד.., הזדמנות לכל מיוחדות שי אריזות שיזוף, תכשירי אמבט, תכשירי בשמים, והנאתו: הופעתך ולהשלמת

סביר. והמחיר גבוהה האיכות ואפנתי עשיר המגוון

ועוד״. ועוד... הזדמנות דוחדותלכל
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