Kašmírové hýčkání pro pleť i vlasy

Kašmírové svetry či šály jsou na podzim a v zimě oblíbeným způsobem, jak se zahřát. Pokud na ně
nedáte dopustit, dopřejte jemnou péči kašmíru také své pokožce a vlasům! ALCINA totiž s blížící se
chladnější částí roku opět přichází s oblíbenou Kašmírovou řadou, která poskytuje nejen nezbytnou
péči, ale i kouzelný požitek pro všechny smysly.

Kašmírový šampon a balzám
S poklesem teplot se může zdát, že i naše vlasy upadají do
zimního spánku – jsou matné, nevýrazné a křehké.
Kašmírový šampon ALCINA díky obsaženému kašmírovému
extraktu dodává vlasům zdravý lesk, hebkost, a navíc
redukuje elektrostatický náboj. Kašmírový balzám s
obsahem stejných účinných látek pak vyhladí strukturu vlasu
a podpoří výsledný lesk a hebkost.
Minimální prodejní cena:
Kašmírový šampon: 280 Kč
Kašmírový balzám: 280 Kč
Obsah:
Kašmírový šampon: 200 ml
Kašmírový balzám: 150 ml
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Kašmírový pleťový krém
Pleťový krém s obsahem bambuckého másla, kašmírového extraktu
a
komplexu
Aquarich je
skvělý
pro
suchou
pleť.
I v zimním období chrání proti povětrnostním podmínkám
a udržuje pleť obličeje zdravou a hebkou. Snižuje nepříjemné pocity
pnutí a redukuje suché vrásky. Ideální také jako podklad pod makeup.

Minimální prodejní cena: 430 Kč
Obsah: 50 ml

Kašmírový balzám na ruce
Balzám na ruce s kašmírovým extraktem a ureou vydatně pěstí suché, drsné
ruce a okamžitě jim navrací hedvábnou jemnost a hebkost. Velmi rychle se
vstřebává a nelepí, takže můžete po namazání ruce ihned používat. Vaše ruce
budou hebké, jako byste je zahalili do nejluxusnějšího kašmíru.
Minimální prodejní cena: 170 Kč
Obsah: 50 ml

Kašmírový tělový balzám
Vydatný balzám na tělo s kašmírovým extraktem a ureou zjemňuje
a zvláčňuje suchou pokožku. Ideální jako luxusní rozmazlující péče pro
zimní období – natřete jej na celé tělo a nezapomeňte ani na suchá místa
jako lokty a chodidla.
Minimální prodejní cena: 280 Kč
Obsah: 150 ml

K dostání od října v salonech spolupracujících se značkou ALCINA.
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