Ecobless

Argan Oil
Anti Aging

PŘÍRODNÍ ARGANOVÝ OLEJ ECOBLESS

65 ml
S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití

• Náš přírodní arganový olej je lisován
za studena z arganových ořechů. Přírodní
arganový olej je plný vitamínu E, antioxidantů a esenciálních mastných kyselin.
• Je dostatečně jemný na to, aby byl použit
jako denní nemastný zvlhčovač, ale může
být také použit k léčbě závažnějších stavů
kůže, jako je ekzém nebo růžovka.
• Arganový olej díky svým antioxidačním
vlastnostem zlepšuje pružnost pokožky
tím, že ji chrání před poškozením volnými
radikály a zanechává pokožku zářící.
• Arganový olej může pomoci s akné,
psoriázou, ekzémem, popáleninami
a kožními infekcemi.
• Tento olej je uklidňující a výkonný
zvlhčovač vhodný pro všechny typy pleti,
který pokožce dodává mladistvou záři
a omezuje výskyt vrásek.
• Arganový olej je perfektní kondicionér
na vlasy a může dokonce pomoci ošetřit
rozštěpené konečky a zkrotit kudrnaté vlasy.
Prokázal, že vlasy jsou jemnější a lesklejší.
Často se používá jako stylingový nástroj.
• Strie jsou problémem pro mnoho
těhotných žen, ale arganový olej je ideální
ochranou proti striím a ochablé pokožce
po porodu.
• Ideální pro křehké nehty, suché ruce
a popraskanou či tvrdou kůži na nohou
a rukou. Současně zvlhčuje a zjemňuje
pokožku.
• V chladném počasí mohou být rty
snadno suché a popraskané. Arganový olej
je ideálním produktem, který zajistí, že vaše
rty zůstanou plné, měkké a pružné.
• Na kůži, nehty a vlasy.
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Ecobless

Face Elixir Cream
Anti Aging

PŘÍRODNÍ KRÉM PROTI STÁRNUTÍ
ELIXIR CREAM

65 ml
Vyrobeno v EU

• Obsahuje 99,9% přírodních a organických
složek.
• Léčba jemných linek a vrásek nemusí nutně
vyžadovat chirurgický zákrok. Pravidelné
používání našeho přírodního krému proti
stárnutí pleti zajistí skutečný rozdíl
ve vzhledu a pocitu vaší pokožky.
• Vaše pokožka dostává velkou dávku
nejlepších přírodních a organických složek,
jako je kokosový olej, kakaové máslo,
mandlový olej, arganový olej, jojobový olej,
olivový olej, tyrosin, kofein, vitamin E
a další. Chrání pokožku a činí ji hladkou
a pevnou.
• Dokonalá směs přírodních rostlinných olejů
činí pokožku neuvěřitelně jemnou,
hydratovanou a chráněnou před
škodlivými vlivy okolních faktorů.
• Obsahuje babchi olej, který je často
popisován jako „přírodní verze retinolu“
nebo „bylinný Botox“.
• Kofein pomáhá vaší pokožce snižovat
výskyt slunečních skvrn, zarudnutí
a jemných vrásek.
• Tyrosin redukuje pigmentové skvrny.
• Vhodný pro všechny typy pleti.
• Lehký krém se snadno nanáší a okamžitě
dodává pokožce potřebné přírodní
ingredience.
• Krém se rychle vstřebává do pokožky
obličeje a poskytuje okamžitou vlhkost
bez mastného filmu.
• S jemnou a svěží vůní.

S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití
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Ecobless

Tanning Dry Oil Anti Aging
+ Natural Melanin Activator
PŘÍRODNÍ SUCHÝ OPALOVACÍ OLEJ
ECOBLESS S AKTIVÁTOREM MELANINUM

115 ml
Vyrobeno v EU
S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití

• Kombinace přírodních a BIO-organických
olejů pro výživu a hydrataci pokožky:
kokos, mandle, arganový, olivový a jojobový olej, kakaové máslo + organický olej
Babchi, který výrazně podporuje a stimuluje
přirozenou produkci melaninu.
• Bronzově hnědý akcelerátor.
• Obsahuje vitamín E, který je nezbytný při
péči proti stárnutí pleti, zabraňuje destrukci
buněk a tvoření vrásek.
• Inovace! Opalovací kosmetika s přírodními
oleji a aktivátorem melaninu, který poskytuje rychlé rovnoměrné opálení bez skvrn.
• Perfektní způsob, jak získat dokonalou a
hedvábnou pokožku při pobytu na slunci
nebo v soláriu.
• Se směsí těchto přírodních olejů se pokožka
stává jemnější, hydratovaná a chráněná
před škodlivými účinky vnějších vlivů.
• Vhodný pro všechny typy pleti i pro citlivou
pleť s alergickými reakcemi při použití syntetické kosmetiky.
• Olej můžete použít před, během nebo po
opalování. Stejně tak po sprše pro zdravou,
pevnou a hedvábně jemnou pokožku!
• Snižuje zarudnutí během opalování díky
přírodním olejům. Po použití Ecobless pokožka téměř okamžitě získá krásné trvalé
opálení.
• Při každodenním používání můžete
udržet pleť dokonale opálenou až 20 dnů
po skončení letní dovolené.
• Vhodné pro obličej i tělo.
• Bez bronzerů a ochrany před UV zářením.
• Nadměrné vystavení slunci může způsobit
spálení.
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Ecobless

Youth Body
Lotion Anti Aging
PŘÍRODNÍ TĚLOVÉ MLÉKO
ECOBLESS YOUTH
• Přírodní tělové mléko s 99,9% přírodních
a organických složek.
• Vaše pokožka dostává velké množství
nejlepších přírodních a organických složek,
jako je kokosový olej, kakaové máslo,
mandlový olej, arganový olej, jojobový
olej, olivový olej. tyrosin, kofein, vitamin E,
babchi olej a další.
• Směs přírodních rostlinných olejů činí
pokožku neuvěřitelně jemnou, hydratovanou a chráněnou před škodlivými vlivy
okolních faktorů.
• Obsahuje babchi olej, který je často popisován jako „přírodní verze retinolu“ nebo
„bylinný Botox“.
• Kofein pomáhá vaší pokožce snižovat
výskyt slunečních skvrn, zarudnutí
a jemných vrásek.
• S přírodním anticelulitidovým komplexem.
• Tyrosin pomáhá redukovat pigmentové
skvrny.
• Vhodný pro všechny typy pleti.
• Krém se snadno nanáší a pokožku obličeje
okamžitě doplňuje o přírodní ingredience.
• Rychle se vstřebává do pokožky a zajišťuje
okamžitou vlhkost.
• Jemná a okouzlující svěží vůně.

115 ml
Vyrobeno v EU
S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití
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MégaTan

Cocoa tan
solarium

PŘÍRODNÍ KRÉM MÉGATAN
• Obsahuje 99,9% přírodních a organických
složek.
• Lze použít před i po opalování v soláriu.
• S aktivátory pro podporu rychlejšího
opálení.
• Přírodní L-tyrosin pomáhá zvyšovat
produkci melaninu tím, že poskytuje
rychlejší, tmavší a rovnoměrnější tón pleti.
• Intenzivně hydratuje a vyživuje pokožku
během opalování.
• Krém je snadno aplikovatelný a vaší pokožce rychle dodává potřebné ingredience.
• Má pozitivní vliv na celulitidu.
• Vaše pokožka také dostává velké množství
nejlepších přírodních a organických složek,
jako je kokosový olej, kakaové máslo,
mandlový olej, babchi olej, olivový olej,
arganový olej, jojobový olej, tyrosin, kofein,
vitamín E a další.
• Krém minimalizuje zarudnutí a pomáhá
rychle získat tmavé opálení.
• Obsahuje unikátní UV omlazující komplex.
• Opojná vůně kakaa a čokolády přispívá
k umocnění zážitku z opalování.
• Před vstupem do solária naneste
rovnoměrně tenkou vrstvu na obličej a tělo.
Po použití si umyjte ruce.
• Vhodné také pro bledou pokožku.
• Chcete-li dosáhnout maximálního účinku,
doporučujeme, abyste se nesprchovali
nejméně hodinu po opalování.
• Nechrání před UV zářením.

150 ml
Vyrobeno v EU
S pumpičkou
pro snadné
použití
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MégaTan

Crazy Black Solarium
Tan Extender Lotion
PŘÍRODNÍ KRÉM PRO SOLÁRIUM
MÉGATAN CRAZY BLACK
• Obsahuje 99,9% přírodních a organických
složek.
• Lze použít před i po opalování v soláriu.
• S aktivátory pro podporu rychlejšího
opálení.
• Přírodní L-tyrosin pomáhá zvyšovat
produkci melaninu a tím poskytuje
rychlejší, tmavší a rovnoměrnější tón pleti.
• Intenzivně hydratuje a vyživuje pokožku
během opalování.
• Krém se snadno nanáší a dodává pokožce
potřebné ingredience.
• Má pozitivní vliv na celulitidu.
• Vaše pleť získá velké množství nejlepších
přírodních a organických složek, jako je
kokosový olej, kakaové máslo, mandlový
olej, babchi olej, olivový olej, arganový olej,
jojobový olej, tyrosin, kofein, vitamín E
a další.
• Krém minimalizuje zarudnutí a pomáhá
rychle získat tmavé opálení.
• Obsahuje unikátní UV omlazující komplex.
• Před vstupem do solária naneste ‚
rovnoměrně tenkou vrstvu na obličej a tělo.
Po použití si umyjte ruce.
• Vhodné i pro bledou pokožku.
• Chcete-li dosáhnout maximálního účinku,
doporučujeme, abyste se nesprchovali
nejméně hodinu po opalování.
• Nechrání před UV zářením.
150 ml
Vyrobeno v EU
S pumpičkou
pro snadné
použití

Facebook

@solarnistudianaomi

instagram

@solariumnaomi

ecobless.cz | megatan.cz | studionaomi.cz

MégaTan

Lux Tanning
Ultra Booster

PŘÍRODNÍ KRÉM NA OPALOVÁNÍ
SOLÁRIUM MEGATAN LUX, S BRONZEREM

150 ml
Vyrobeno v EU
S pumpičkou
pro snadné
použití

• Profesionální výkonný akcelerátor s 99,9%
přírodními a organickými ingrediencemi.
• Pro použití před procedurou v soláriu.
• Se silnými aktivátory přirozeného opálení.
• Přírodní L-tyrosin zlepšuje proces opalování a zbarvuje pokožku. V přítomnosti UV
paprsků pomáhá zvýšit produkci melaninu
a poskytuje rychlejší, tmavší a rovnoměrnější tón pleti.
• Přírodní bronzery - cukrová třtina
a erytrióza spolu s fibrilárními proteiny
kůže stimulují produkci pigmentového
melaninu. Díky tomu povrchová vrstva
kůže rovnoměrně ztmavne. Po 4 hodinách
proces tmavnutí končí. Kůže má bohatý
bronzový odstín, který vydrží až týden.
• Intenzivně hydratuje a vyživuje pokožku
během opalování.
• Krém je snadno aplikovatelný a rychle
dodává potřebné ingredience do hloubky.
• Minimální riziko skvrn na kůži způsobené
bronzery vzhledem k inovativní technologii.
• Má pozitivní vliv na celulitidu.
• Vaše pleť získá velké množství nejlepších
přírodních a organických složek, jako je
kokosový olej, kakaové máslo, mandlový
olej, babchi olej, olivový olej, arganový olej,
jojobový olej, tyrosin, kofein, vitamín E
a další .
• Přírodní oleje minimalizují zarudnutí a dále
pomáhají rychle získat tmavé opálení.
• Obsahuje jedinečný omlazující komplex.
• Před vstupem do solária naneste rovnoměrně tenkou vrstvu na obličej a tělo.
Po použití si umyjte ruce.
• Chcete-li dosáhnout maximálního účinku,
doporučujeme, abyste se nesprchovali
nejméně 3 hodiny po opalování.
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MégaTan

Max Tan Pro - Dry Oil
Anti Aging + Natural Melanin
Activator
PŘÍRODNÍ SUCHÝ OLEJ MEGATAN
MAX-TAN PRO

115 ml
Vyrobeno v EU
S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití

• MégaTan Max-Tan Pro je směs přírodních
a BIO-organických olejů, které vyživují
a hydratují pokožku.
• Obsahuje 100% přírodní kokosový olej,
mandlový olej, arganový olej, olivový
olej, jojobový olej, kakaový olej, přírodní
změkčovadlo, vitamín E + organický olej
Babchi, který silně podporuje a stimuluje
přirozenou produkci melaninu, respektive
rychlé a rovnoměrné opálené pleti bez
skvrn.
• Urychlovač opálení.
• Obsahuje vitamín E, který je nezbytný při
péči proti stárnutí pleti, zabraňuje destrukci
buněk a vráskám.
• Perfektní způsob pro získání zářivé
a hedvábné pokožky při opalování
na slunci nebo v soláriu.
• Se směsí těchto přírodních olejů se pokožka
stává jemnější, hydratovaná a chráněná
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.
• Vhodný pro všechny typy pleti i pro citlivou
pleť s alergickými reakcemi při použití
syntetické kosmetiky.
• Olej můžete použít před, během a po
opalování, stejně tak pravidelně po sprše
pro zdravou, pevnou a hedvábně jemnou
pokožku!
• Při každodenním používání si můžete udržet
opálenou pleť až 20 dní po skončení letní
dovolené.
• Vhodné pro obličej i tělo.
• Bez bronzerů a ochrany před UV zářením.
• Nadměrné vystavení slunci může způsobit
spálení.
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MégaTan

Max-Turbo Tan Melanin
Booster + Bronzer
PŘÍRODNÍ KRÉM PRO SOLÁRIUM
MÉGATAN MAX-TURBO, S BRONZEREM

160 ml
Vyrobeno v EU
S přírodním
bambusovým
čerpadlem pro
snadnější použití

• Profesionální TURBO akcelerátor s 99,9%
přírodními a bio ingrediencemi.
• Pro použití před opalováním v soláriu.
• S 5ti aktivátory pro dokonalé opálení.
• MégaTan Max-Turbo je nejlepší
profesionální opalovací krém s okamžitým
opalovacím efektem.
• Přírodní bronzery - cukrová třtina
a erythrilosa spolu s fibrilárními proteiny
stimulují produkci pigmentového
melaninu. Díky tomu povrchová vrstva kůže
rovnoměrně ztmavne. Po 4 hodinách
proces tmavnutí končí. Kůže má bohatý
bronzový odstín, která vydrží až týden.
• Intenzivně hydratuje a vyživuje pokožku
během opalování.
• Snadno se nanáší a rychle dodává
pokožce potřebné ingredience.
• Minimalizuje riziko skvrn na kůži způsobené
bronzery díky inovativní technologii.
• Má anticelulitidní účinek.
• Vaše pleť získává velké množství nejlepších
přírodních a organických složek, jako je
kokosový olej, kakaové máslo, mandlový
olej, babchi olej, olivový olej, arganový olej,
jojobový olej, tyrosin, kofein, vitamín E
a další.
• Přírodní oleje minimalizují zarudnutí
a pomáhají rychle získat tmavé opálení.
• Obsahuje jedinečný omlazující komplex.
• Opojná vůně kakaa a čokolády umocňuje
příjemný zážitek z opalování.
• Před vstupem do solária naneste
rovnoměrně tenkou vrstvu na obličej a tělo.
Po použití si umyjte ruce.
• Chcete-li dosáhnout maximálního účinku,
doporučujeme, abyste se po zákroku
nesprchovali alespoň dvě hodiny.
• Pouze k zevnímu použití.
• Neobsahuje ochranu před UV zářením.
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