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Saulė, vėjas, aplinkos teršalai, sintetinės valomosios priemonės, nešvarumai, riebalai, vanduo, chloras ir šaltas 
oras nuolat neigiamai veikia Jūsų odą. Kliniškai patvirtina, kad losjonas rankoms ir kūnui, „Nutriance Moisturizing 
Hand & Body Lotion” minkština odą, ji tampa švelni kaip šilkas.Maitinantis alavijas, minkštinantis provitaminas B5 
(pantenolis) ir raminanti ramunėlė puikiai ir ilgam drėkina Jūsų odą.

Kodėl „Nutriance Moisturizing Hand & Body Lotion“ losjonas? 
� Alavijas, glicerinas ir pantenolis drėkina ir palaiko odos, pažeistos saulės, vėjo  

ir kito aplinkos poveikio, drėgmės balansą.

� Kliniškai patvirtinta, jog padidina odos drėgmę. Netgi po keturių valandų nuo 
losjono užtepimo pastebėtas odos drėgmės padidėjimas, tai rodo ilgalaikį losjono 
poveikį.

� Minkštinantis ramunėlių ekstraktas: bisabololas ir vaistinė ramunė maitina  
ir atgaivina sveiką Jūsų odos švytėjimą.

� Losjonas gerai susigeria, sudėtyje nėra aliejų, minkština ir gaivina odą.

� Tinka visiems odos tipams ir ypač rankų, todėl, kad būtent ji kiekvieną dieną 
kontaktuoja su įvairiais buities daiktais. Pasiimkite losjono buteliuką, jog prireikus 
galėtumėte greitai suteikti drėgmės savo rankų odai.

� Vandenyje tirpi formulė padeda išlaikyti normalų odos pH.

� Kliniškai ištirtas viename prestižiškiausių Europos dermatologijos centrų.

� Subtilus aromatas dingsta iškart užtepus losjoną. Unikali produkto formulė 
sąveikauja su Jūsų kūno natūraliais feromonais ir tampa bekvape. Tokiu būdu,  
ši priemonė neturės jokio poveikio Jūsų mėgstamų kvepalų aromatui.

Kodėl rankų ir kūno losjonas?
� Jūsų oda kiekvieną dieną sunkiai Jums dirba. Rankos nuolatos kontaktuoja su 

popieriumi, rūbais,mediena ir t.t., kurie gali suardyti drėgmės balansą, reikalingą, kad 
oda jaustųsi gerai ir išliktų jauna.

� Saugo odą nuo kenksmingo saulės, vėjo, šalčio ir kito aplinkos poveikio, su kuriuo oda 
susiduria kiekvieną dieną (pvz., plaunamosios priemonės, riebalai, chloras).

� Suteikia odai drėgmės ir glotnumo visai dienai.

� Pomaudymosi vonioje ar duše odą gaivinantis, drėkinantis rankų ir kūno losjonas – tai 
puiki priemonė pajausti energiją ir gaivą.
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