ЛЮБІТЬ СВОЄ ТІЛО. НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ
НЕПОВТОРНІСТЮ
Шкіра на кожній ділянці вашого тіла унікальна і має свої індивідуальні потреби. Деякі ділянки зазнають постійного
впливу ззовні, інші особливі щільні або схильні до появи целюліту. І хоча догляду за шкірою тіла зазвичай
приділяють менше уваги, він не менш важливий, ніж догляд за обличчям. Прийшов час як слід подбати про своє
тіло, насолоджуючись його неповторністю із засобами догляду Artistry Signature Select™!

Персоналізоване рішення для догляду за шкірою
вашого тіла

П’ять взаємодоповнюльваних
засобів для персоналізованого
догляду

Містять екологічно
чисті складники від
NUTRILITE™

Неповторний
чуттєвий досвід

Підходять для всіх
типів шкіри

Захист шкіри від
навколишнього
забруднення

Легко включити у вашу
щоденну процедуру
догляду за шкірою

0% парабенів.
Протестовані
дерматологами.

Підкріплені понад
50 роками досліджень
у галузі здоров’я шкіри

Догляд за шкірою вашого тіла
Використовуйте окремо, щоб приділити увагу конкретним потребам шкіри, або у комбінаціях, щоб вирішити
декілька її проблем водночас – залежно від ваших індивідуальних потреб!

Очищувальний гель для душу з екстрактом цитрусових від
NUTRILITE™
Значно більше, ніж просто засіб для душу щоденного використання, ця
формула зі збалансованим рівнем pH не подразнює шкіру і м’яко
видаляє з її поверхні бруд, піт і навіть ультра-дрібні часточки пилу,
водночас допомагаючи захистити її життєво важливий водний бар’єр.
Розмір: 200 г | Артикул: 123859

Зволожувальний гель для тіла з екстрактом зеленого чаю
від NUTRILITE™
Його формула швидко вбирається шкірою, не залишаючи липкого нальоту
і забезпечуючи глибоке стійке зволоження до 48 годин. Ця «розумна»
формула з механізмом адаптивного зволоження постачає вологу саме
туди і тоді, коли це потрібно найбільше.
Розмір: 200 г | Артикул: 123858

Крем для тіла з освітлювальним ефектом з екстрактами
вишні ацероли та насіння чіа білої від NUTRILITE™
Освітлює, зволожує та наче вдихає у шкіру нове життя, надаючи їй
свіжого здорового кольору: натуральні дифузори розсіюють світло
і миттєво огортають поверхню шкіри сяйвом одразу після нанесення,
залишаючи в минулому її тьмяний, втомлений і нездоровий вигляд.
Розмір: 200 г | Артикул: 123862

Лосьйон для тіла з ефектом підтягнення шкіри з
екстрактом гранату від NUTRILITE™

Розмір: 200 г | Артикул: 123861

Допомагає шкірі виглядати більш пружною та зменшує видимість
целюліту, має у складі формули комплекс для підтягнення шкіри (на
основі олії кавових зерен, кофеїну, морських водоростей і ліпосом), щоб
допомогти помітно підтягнути та ущільнити шкіру на зовнішній та
внутрішній частині стегон. Гранат засвідчив свою здатність захищати
і заспокоювати шкіру, подразнену зовнішніми забруднювачами.

Відлущувальний скраб для тіла з екстрактом чорної
смородини від NUTRILITE™

Розмір: 197 г | Артикул: 123860

Відполіруйте й оновіть тьмяну, ушкоджену зовнішніми забруднювачами
шкіру заради гладенької поверхні, здорового кольору та осяйного вигляду
шкіри. Дрібні гранули насіння бамбуку допомагають безслідно стерти
з поверхні шкіри тьмяні сухі клітини та відкрити погляду свіжу
помолоділу шкіру навіть на таких загрубілих ділянках, як п’яти і лікті.

Неперевершений персоналізований досвід
догляду за шкірою
Побалуйте себе комплексним персоналізованим доглядом заради чудової шкіри з Artistry Signature Select™
Персоналізованими сироватками для обличчя та Artistry Signature SelectTM Масками для шкіри обличчя!

#Artistry

#MySignatureBody #SignatureSelect #CelebrateMyDifference

www.amway.ua

