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Atgaivinkite kūną kiekvieną kartą, naudodami „Nutriance Refreshing Bath & Shower Gel“ gelį. Pasinerkite į 
gaivinančią augalinę vandens vonią iš alavijo, provitamino B5 (pantenolio), paprastosios jonažolės, medetkos ir 
citrininės melisos. Gelis yra praturtintas odą maitinančiomis ir ypač švelniomis valomosiomis medžiagomis. Jums 
patiks nuostabus aromatas ir Jūsų odos švelnumo jausmas! „Refreshing Bath & Shower Gel“ gelis, kurio sudėtyje 
nėra aliejų, yra lengvai nuplaunamas. 

Kodėl „Nutriance Bath & Shower Gel“ gelis? 
� Ypač švelni valomoji formulė nuvalo nešvarumus ir negyvas odos ląsteles nuo odos 

paviršiaus.

� Sudėtyje yra unikalus augalų, įskaitant medetką, alaviją, paprastąją jonažolę ir 
citrininę melisą, ekstraktų derinys, kuris ramina odą ir daro ją elastingą.

� Praturtintas drėkinamaisiais alavijo, provitamino B5 (pantenolio) ir glicerino 
elementais, gelis stiprina natūralų odos drėgmės balansą ir saugo odą nuo oro 
permainų ir vėjo.

� Sudėtyje neturintis aliejų, vandenyje tirpus produktas yra lengvai 
nuplaunamas nuo odos, palieka švarumo, švelnumo ir gaivumo jausmą.

� Alavijo ir provitamino B5 (pantenolio) turintis gelis suteikia odai jaunatvišką 
švytėjimą.

� Vandenyje tirpi formulė padeda išlaikyti normalų odos pH.

� Kliniškai ištirtas viename prestižiškiausių Europos dermatologijos centrų.

� Pilamas „Nutriance Bath & Shower Gel” gelis į vonią po tekančia vandens struja, 
sukuria prabangią ir pilną putų vonią.

� Subtilus aromatas dingsta po panaudojimo.

� „Nutriance Personal Care“ serija pristato aukštos kokybės produkciją kasdieninei 
plaukų ir kūno priežiūrai.

Kodėl vonios ir dušo gelis?
� Nuo odos paviršiaus nuplauna prakaito ir riebalų likučius, kurie nebeturi drėkinamojo 

poveikio. Riebalai gali būti natūralūs arba likę nuo valomųjų priemonių.

� Nuplauna dulkes ir nešvarumus, kurie kaupiasi ant odos.

� Pašalina negyvas odos ląsteles, kurios gali būti šerpetojimo, užsikimšusių porų ir 
negražios odos priežastis.

� Kruopščiai nuplauna kūną, nenaudodamas kietų ir sausinančių odą muilų, kurie 
ardo natūralų odos pH.
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