
ILU LOOMINE ON KUNST
Kosmeetikat luues kasutab Beauty Spa dermatoloogilisi teadusuuringuid, eksklusiivseid  teadmisi ja 
tipptasemel tehnoloogiat.
Üle 30 aastane kogemus tagab parimate ja kvaliteetsemate kosmeetikatoodete väljatöötamise ja 
valmistamise. Toodetes kasutatavad funktsionaalsed koostisosad on inspireeritud loodusest
ja tehnoloogiliselt täiustatud. Beauty Spa tooted vastavad kaasaegsetele ilumaailma  nõudmistele ja 
kvaliteedikriteeriumitele, pakkudes innovaatilisi hooldussüsteeme erinevate  nahatüüpide ja probleemide puhul.kvaliteedikriteeriumitele, pakkudes innovaatilisi hooldussüsteeme erinevate  nahatüüpide ja probleemide puhul.
BEAUTY SPA TOODETES KASUTATAKSE ERAKORDSET OSOONIGA KÜLLASTATUD SEESAMIÕLI – „SESAZONÈi“
Osoonitud õli töötab meie naharakkudele nagu bio-aktiivne ”hapnikuladu” – see energiseerib, uuendab nahka 
ning on antimikroobse toimega. Spetsiaalne seesamiõli omab toodetes kahte toimet. See aitab tootes olevatel 
teistel toimeainetel nahka imenduda ja samaaegselt on ka tõhusatoimeline naha kaitsja väliskeskkonna kahjulike 
mõjutuste eest.

NEOPEEL pH 2,5
*Hooldab hüperkeratoosi, silub ja värskendab nahka. Silendab peeneid joonekesi ja suurendab naha elastsust.*Hooldab hüperkeratoosi, silub ja värskendab nahka. Silendab peeneid joonekesi ja suurendab naha elastsust.
*Ahendab ja puhastab nahapoore, pidurdab rasueritust, muudab naha heledamaks.
*kiirendab põletike paranemist ja silub aknearme.
*Kirgastab nahatooni heledamaks ja ühtlustab ning korrigeerib värvidefekte, vähendab rosaatsest põhjustatud 
lokaalset punetust.
*Värskendab väsinud ja tuhmi nahka.

Nägu 75,-
Nägu, kael 95,-Nägu, kael 95,-
Nägu, kael, dekoltee 150,-
Käed 75,-

OZOPEEL pH 2,0
*Seborroilise ekseemi ja akne hoolduseks igas vanuses
*Hormonaalsest tasakaalustamatusest põhjustatud infektsioonide hoolduseks.
*Nahapooride ahendamiseks.
Nägu 75,-Nägu 75,-
Nägu, kael 95,-
Nägu, kael, dekoltee 150,-

OZOPEEL pH 1,5
*Sobib igale vanusele naha vananemisilmingute vastaseks hoolduseks.
*naha uuendamiseks pärast rasedust ja imetamist. Naha heaolu tasakaalustamiseks pärast kroonilistest
haiguste tingitud koormust ja pikaajalist haigust.
*Sressis ja väsinud nahale-inimesed, kes suitsetavad, on kiire eluviisiga, töötavad öösel.*Sressis ja väsinud nahale-inimesed, kes suitsetavad, on kiire eluviisiga, töötavad öösel.
Nägu 75,-
Nägu, kael 95,-
Nägu, kael, dekoltee 150,-
Käed 75,-

OZOPEEL pH 1,0
*Sügavate kortsude silumiseks ja lõtvunud naha pingutamiseks.
*Aknest tingitud laienenud nahapooride ja armide silumiseks.*Aknest tingitud laienenud nahapooride ja armide silumiseks.
*Väikeste nahavigade silumiseks ja nahatooni heledamaks muutmiseks
Nägu 75,-
Nägu, kael 95,-
Nägu, kael, dekoltee 150,-
Käed 75,-


