Hoşgeldiniz Living Nature'ın
Sertifikalı Cilt Bakımına

Cildinize dürüst olun. Sertifikalı ve güvenilir doğal
cilt bakımı ile cildiniz sağlıklı ve güzel.
Başladığımız 1987 yılından beri Living Nature doğaya
duyarlı, doğal güzelliği koruyan veçevreye zarar vermeyen
misyonuna sadık kalmıştır.
Yeni Zelanda'nın kahraman bitkileri bilimsel yöntemlerle
doğru işlenip 120 çeşit bioaktif cilt ürünü hazırlandı.
Bu güçlü doğal içerikli potensiyeli geri dönüşümlü
ambalajlarla sunuyoruz.
Yeni Zelanda'nın eşsiz bitki örtüsünden esinlenerek
önde gelen Fransız parfüm ustları tarafından ürünlere
uygun sertifikalı doğal kokular hazırlandı.
Living Nature Yeni Zelanda, Kerikeri de kuruldu.
Ekibimizle BDIH sertifikalı ürünlerimizi yerinde üretiyoruz.

Sertifikalı
Ödüllü Bakım

Tam anlamıyla Doğal Sertifikalı.
Biz Almanya merkezli BDIH sertifikasına sahibiz.
En titiz dünya standartlarını temel alarak ekibimii ve üretim her yıl
denetlenir. Biz onların standlarını fazlasıyla karşılıyoruz.
Bu denetim özellikle ham maddelerin kaynağı, üretim ve malzemelerin
nasıl işlendiğini içeriyor.
Sertifikalı Doğal olmak kolay değil, ama güvenirlili
ği sürdürmek
ve tamamen doğaya olan bağlılığımızı göstermek için değer.
Ayrıca http://www.ewg.org/skindeep/ EWG (Environmental Working Group)
tarafından sunulan bağımsız kozmetik güvenlik veritabanında güvenlik
sonuçlarında iyi konumdayız.
Kerikeriyi fabrikasında sıkı protokoller bağlı formülasyon, test ve dolum gibi
her aşamasında ürün bütünlüğünü sağlarnır Özellikle bizim ambalajımız
ürünün içeriğini dış hava temasından ve kirlilikten korur.
Ellimizden geldiğince çevremize tüm sürec boyunca en az izi birakarak
yüksek standartlara uyarak ürün güvenliğini sağlamakdır.
Living Nature Yeni Zelanda Meme Kanser dı tarafından destekleyiçisi
olarak kabul edildi. Biz meme kanserini önleme ve destek anlamında bu
dernek ile ilişkide olmaktan onur duyuyoruz.

DOĞAL ne kadar doğal?
Çünkü siz değerlisiniz. En büyük organımız olan cildimize nasıl
davranır ve ne uygularsak bilmeliyiz ki o bizim bir parçamız olur.
Klasik kimyasal içeren ürünlerin riskleri biliniyor ama
bazıları ise hiç bilinmiyor.
Korunmanızı güvenilir sertifikalı cilt bakımı kullanarak alın.
Living Natur 'ın kanıtlanmış etkili içeriği cildimizin doğal
yenileme ve onarım mekanizmasıyla uyum içinde çalışır.
Basit söylemek gerekirse doğa kendisi zaten çalışıyor.
Bu sebepten biz ürünlerimizde:
Paraben veya sentetik koruyucular
PEG'ler, Parafin, Sodyum, Amonyum ve Lauril/lauret sülfatlar
Silikon veya mineral yağlar
Yapay koku veya renkler
Hayvan Testleri
Genetiği değiştirilmiş ham maddeler
kullanılmamakta.
Bu Living Nature ı güvenilir doğal kozmetik olarak
kullanabileceğimiz anlamına gelir.

Ana Ham Maddemiz MANUKA
- Leptospermum Scoparium
Nerdeyse bütün Living Nature ürünleri Manuka Balını içerir.
Manuka Balının kullanılması ve ürünlerin alkol içermemesi
cilt tarafından daha iyi kabul edilmesini sağlıyor. Özellikle
yoğun ilgi gereken ciltlerde manuka balı çok iyi sonuç veriyor.
Alternatif Tıp alanında Manuka Balı artık önemli bir yer almakta.
Balların bilinen Phenol, Flavonoid ve aroma içeriğinin yanında
sadece MANUKA çiçeğinde yüksek miktarda bulunan aktif içerik
Methylglyoxal MGO ayrı önemli bir özellik.
Manuka nın yüksek antibakteriyel özelliği bu MGO oranından
kaynaklı. Yani bir kilo da kaç miligram içerdiğini gösterir, örneğin
MGO 100 bir kiloda 100 milligram anlamına geliyor.
MGO 100 ve 250 harici kullanım için uygunken daha yüksek
MGO lar dahili tedavilerde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Manuka Yağı (Çay Ağacı)
İnanılmaz derecede çok yönlü bir bitki olan Manuka’ya uzun zaman
boyunca iyileştirici özelliklerinden dolayı büyük değer verilmiştir.
Diğer özellikleri arasında, Manuka yağının antibakteriyel olması, mantar
enfeksiyonuna karşı etkin olması, ve yatıştırıcı özellikleri, kaşıntı ve deri
enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar için, mesela bakteriye
bağlı sivilce için, onu ideal bir karşı madde yapmıştır.
Manuka yağı, uzun süredir hastanelerde kapsamlı bir biçimde
araştırlıyor ve bu araştırmalar sonucunda MRSA bakterisine (MethicillinResistant Staph. Aureus) karşı etkili olduğu bulunmuştur ki bu bakteri
artık normal antibiyotiklere karşı dirençli bir bakteridir.
Manuka ağacı Maori’ler tarafından geleneksel olarak romatizmadan,
yanıklar, ateş, ürinal şikayetler, soğuk algınlığı, deri hastalıklarına kadar
bir çok rahatsızlıklar için kullanılmıştır. Bunun yanında kerestesi için de
kullanılmıştır. Ormanda, Manuka büyük ağaçların yerleşmesine izin
verir; küçük ağaçların büyümesine yardımcı olur ve çıplak arazide hızla
kolonileşen ilk ağaçlardan olmasından dolayı çorak bölgeleri yerli
Yeni Zelanda çalılıklarına geri dönüştürmede etkisi büyüktür.
Kullanılan kısımları: Yaprak ve dallarından çıkarılan temel yağ.
Faydaları: Derideki bakterileri dengelemek, koruyucu.
Ana bileşenleri: Leptospermone, flavesone.

Manuka Honey
Manuka balının cildiniz için faydaları olağanüstüdür – nemlendirici,
besleyici, iyileştirici, gençleştirici ve koruyucu.
Bizim kilit Living Nature maddemiz olan Manuka balı, besleyiciler,
vitaminler, amino asitler ve mineraller içermektedir. Bal, yüzyıllardır cilt
bakımı ve cilt güzelliği için kullanılmıştır. Manuka yağı, özel
niteliklerinden dolayı sadece nemlendirici olarak çalışmaz; nemi cildin
içine hapseder fakat Manuka bitkisinden elde edilen özel aktif bileşenleri
içerir ki bu bileşenler bu balı ciltde biyolojik olarak en aktif ve en faydalı
ballardan biri haline getirir.
Balın, yara iyileştirmesini tetikleme ve sağlıklı cildi destekleme gücü bir
çok kez belgelenmiştir. Cilde uygulandığında, balın bağışıklık sistemini
harekete geçirdiği ve hücre metabolizması için besin ve hızlı doku
onarımı sağladığı bildirilmiştir. Bal, ayrıca ölü deri hücrelerini
temizlemeye yardımcı olan laktik asit içermektedir.
Manuka balının benzersiz Manuka faktör olarak ifade edilen (UMF –
unique Manuka factor) biyoaktif özelliği, onun deri ve yara
enfeksiyonlarına neden olan E.coli ve Staph.aureus bakterilerine karşı
güçlü antimikrobiyal aktivitesiyle ile ilgilidir.
Kullanılan kısımları: Manuka çiçeklerinin nektarlarını kullanan arılar
tarafından yapılmış bal.
Faydaları: Antimikrobiyal ve biyolojik olarak aktif nitelikli.
Ana bileşenleri: Glukoz, fruktoz, laktik asit, C Vitamini, niacin, riboflavin.

Harakeke
Harakeke, çarpıcı bir bitki ve Yeni Zelanda manzaralarının göze çarpan
özelliğidir. Yeni Zelanda’ya özgüdür ve az miktarda Pasifik Adalarında
bulunur. Harakeke, bitkinin gövdesinin alt tarafındaki yapraklarının
yüzeylerinden elde edilen saydam polisakarin jel exudatlarıyla dünyaca
ün kazanmıştır. Bu jel genellikle Yeni Zelanda’da Aloe Vera jeli ile aynı
anlamda kullanılıyor. Biz bu jeli, cildi yatıştırıcı, yumuşatıcı ve nemlendirici
özelliklerinden dolayı ürünlerimizde yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Bu jel
ayrıca petrokimyasal kökenli sentetik jellerin doğal alternatifidir.
Harakeke’nin geniş çime benzer yapraklarının boyları 3 metreden daha
fazla uzamaktadır. Maori’ler, bu yaprakları kıyafet, çatı örtüsü ve paspas
olarak kullanmıştır. Bununla birlikte, Harakeke’yi yanık ve çıbanları
tedavietmek için tıbbi bir bitki olarak; kesikler için antiseptik olarak; ishal
için ise dahilen kullanmışlardır. Yeni Zelanda’nın ilk Avrupa’lı günlerinde,
Harakeke, uzak kuzey yarımkürenin yaygın keten bitkisi Linum’dan
üretilenlere benzer sicim ve keten yapılmakta kullanılan yapraklarının
güçlü liflerinden ötürü Flax (keten) olarak isimlendirilmiştir.
Kullanılan Kısımları: Yapraklarının tabanlarından elde edilen jel ve sabun
yapımında kullanılan tohumları.
Faydaları: Antiseptik, yatıştırıcı, iyileştirici
Ana bileşenleri:D-xylose. D- glukuronik asit.

Halloysite Kili
Halloysite kili dünyadaki en ince, en beyaz ve en saf kili olarak
bilinmektedir.
İnce tanecikli yapısından ve diğer bütün killerin içerdiği mineral
bulaştırıcı, kirletici özelliklerini içermemesinden dolayı, Matauri Bay
Halloysite kili toksinleri ve derinin üst yüzeyindeki saf olmayan maddeleri
ender emme özelliğine sahiptir.
Bu da onu özellikle akne eğilimli ciltlere yararlı ve siyah nokta oluşumuna
neden olan falza yağ içeren gözeneklerin temizlenmesinde etkili hale
getiriyor.
Bu lapa özelliği ölü deri hücrelerini cilt yüzeyinden çekerek cildi taze ve
besin almaya açık bir şekilde bırakarak yumuşak bir temizleme sağlıyor.
Yeni Zelanda’nın uzak kuzey kesimlerindeki Maturi Bay den kaynaklarnı
alan bu ince taneli kil, yaklaşık 2 ile 9 milyon yıl önce oluşmuş eski
volkanik kubbelerin astropikal akıntıyla şekil almasıyla oluşmuştur.
Bu kil, kemik külü bulunduran ince porselen ve porselen yapımında da
kullanılmaktadır.
Kullanılan kısımları: Kil, yeraltından kazılarak çıkartılır ve içinde
bulundurduğu silikat kumlarından temizlenir.
Faydaları: Deri üzerindeki kirleri nazikce alarak cildi temizler.

Kelp
Olgunluk döneminde 35 metreden daha uzun boya sahip olan bu
bitki günlük yarım metreyle inanılmaz bir uzama hızına sahiptir.
Yeni Zelanda’yı çevreleyen ve besin bakımından zengin olan
Güney Pasifik sularında büyüyen Bladder Kelp (Macrocystis
pyrifera) dünyada en hızlı büyüyen bitkidir.
Denizdeki zengin besinleri emen kelp özleri, yıllardır toprak bitkileri
için doğal likit gübre olarak ve insanlar tarafından iyot, potasyum,
folik asit, B grubu vitaminler, hatta A ve D vitaminlerinin de sağlık
desteği olarak kullanılmaktadır.
Kelp özleri Living Nature ürünlerinde cilde ve saça besin sağlaması
için, özellikle silikat minerali ise güçlü ve sağlıklı saçlar için
kullanılmaktadır. Silikat minerali ayrıca iyot ve tanenin (mazı
otunun) yumuşak antiseptik özelliği ile temizleme ve arıtma
faydalarına da sahiptir.
Kullanılan kısımları: Bitkinin tümü.
Faydaları: Zengin besin maddeleri ile vücudu besleme, antiseptik
Ana bileşenleri: Silikat, iyot, B grubu vitaminler, Vitamin A

KADIN ERKEK ÇOCUK

CİLT SAÇ VÜCUT...

Stres sağlığımız ve kendimizi iyi hissetmemizin
üzerinde etkisi büyük.
Cildimiz stresin zararlı etkilerini hemen gösterir.
Derin çizgiler, lekeler ve kuruluk görülür.
Zaman ayırarak yenilemek ve onarmakbir lüks
değildir - önemli bir gereklilik.
Cildinize bakım, sevgi ve ilgi vermek için her
gün zaman ayırın.
Bu sizin hayata bakışınızın yansımasıdır ve
Living Nature size dünyaya yüzünüzü en iyi
durumda sunmanıza yardımcı olur.

Cildiniz Emin Ellerde.

Yoğun Nemelendirici Jel

Nemelendirici Jel

Bu besin maddeleri bakımından zengin,
alkolsüz jel yatıştırır, rahatlatır ve cildin
ideal pH dengesini geri yükler. Harakeke,
Aktif Manuka Balı ve karaçam ağacı kuru
cilde (güneş yanığı yatıştırmak için de
harika) dehidratasyonunu alır.
Kuru ve olgun ciltler için. Nemlendirici
ve doğal sertifikalı, kuru cilt kurtarıcısı.

Doğal pH seviyeleri koruyan hafif bir
jel. Nazik Gel de aşırı yağ üretimini
dengeler, toplar, ve doğal nemlendirir.
Yatıştırıcı ve Harakeke Keten Jeli
nemlendirirken, antiseptik nemlendirici
Aktif Manuka Balı cildi besler ve
cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.
yağlı ve problemli ciltler için.
Cildiniz hidrasyonu kilitler, yenilenir
ve gündüz kremine hazır olur.

Besleyici Gündüz Kremi

Yoğun Besleyici Gündüz Krem

Dengeleyici Gündüz Kremi

Bu besin maddeleri bakımından zengin
krem gençleştirir ve doğal antioksidan olan
Totara Özü etkin zararlı serbest radikalleri
nötralize eder. Aktif Manuka Balı ile besler.

Manuka Balı ve Totara içerir. Totara güçlü
ve enerji veren bir antioksidant.
Cildinizin derinleri nemlendirilecek.
Olgun ciltler için bol vitamin ve protein içeren
bir krem. Sabahları yoğun nemlendirici jelden
sonra yüzünüze uygulayın.

Hafif, hızlı emici etkisiyle doğal yağ ve
nem dengesini sağlar. Manuka özü
berrak cilt ve Totara özü ile serbest
radikalleri nötralize etmeye yardımcı
olur.

Temizleme Sütü

Makyaj Temizliyicisi

Derin Temizleme Maskesi

Koruyucu yağlar yavaşça cildinizi
tahriş etmeden tüm makyaj izlerini
ve kirleri çıkartması için kremsi bir
temizleyici. Nemlendirici ve
antimikrobiyal Aktif Manuka
Bal ve doğal Kumerahou temizlik
sayesinde, cildiniz temiz, ıslak
ve yumuşak kalır. Cildiniz yaşayan
bir organdır, ona iyi davranın ki
olumlu yansısın!

The Green Beauty Bible 2010 Ödüllü,
Award Winner: Best Eye Make Up
Remover, hafif Makyaj Temizleyici
olarak, çok etkili ama ekstra hafif
temizleyen anında yumuşatarak
makyajınız temizlenir. Cildi kurutmayan
ve cilt yatıştırıcı formülasyonu ile
Harakeke Keten Jeli ile nemlendirir,
besleyici Aktif Manuka Balı, temizleyici
Kumerahou ile nemlendirici ve
yatıştırıcı bir infüzyondur. Eyebright
ve Witchhazel özleri cildi yatıştıran ve
doğal anti-enflamatör cildin hava almasını
sağlar. Hassas göz çevresi için ideal.
Özellikle hassas ciltler içinde uygun,
parfüm içermez allerjen değildir.

Bu derin temizleme maskesi halloysite kilin,
toksik maddeleri çekme özelliği ile
manuka yağının ve totara ağacının
özellikleri kombine ederek, cildinizin
derin temizlenmesi ve gözenek yapısının
incelmesine yönelik hazırlanmışdır.
Cildiniz dengelenir ve ipeksi görünür.
Antimikrobiyal Manuka özlü Manuka
Balı cildi besler ve onarır temizlemek
ve iyileştirmeye yardımcı olur.
Cildinizin sağlığı ve dengeyi yeniden
kurması için derin arınma sağlar.

Gece Krem Yağlı Cilt

Gece Kremi Kuru Cilt

Dudak Merhemi

Cildinizi her gece yenileyerek
geçleştiriyor doğal nem ve yağı
dengeleyerek. Antimikrobial
Manuka Yağı, besleyici
Aktif Manuka Balı, nemlendirici
Harakeke Flax Jeli, chamomile
ve zencefil özünün rahatlatıcı
Bisabolol ile gençleştirici,
Etkisi ile her gece cildinizi yenileyin.
Karma, yağlı ve akne eğilimli ciltler için.

Saf Aktif Manuka Bal ile zengin, sertifikalı
doğal besleyici gece kremi cildiniz için bir
gece yarısı şöleni.
Siz uyurken, o daha sıkı, daha genç
görünümlü bir cilt için elastin ve kolajen
seviyesini arttırır.
Ayrıca ince çizgiler dolgunlaştırıcı
ve cildinizi yumuşak ve nemli bırakarak,
nem ekleyerek, Hyaluronik asit artmasına
yardımcı olur.
Yerli süper antioksidan Totarol, kremimize
ekstra antibakteriyel koruma, cilt yaşlanması
karşı ve serbest radikallere karşı ekstra bir
destek verirken Aktif Manuka Balı, cildin
doğal yenilenme ve iyileşme sürecini artırır.

BÜYÜK YENİ FORMÜLASYON!
besleyici Dudak merhemi ile kuruluğu
önleyerek dudaklarınızı korur.
Aktif Manuka Bal doğal olarak nemlendirir,
artı antimicrobial özellikleri çatlamış dudakları
iyileşmesini sağlar. Shea ve diğer yağlar bu
merhemi derinden besleyici kılıyor. Yemek
için yeterince iyi, sertifikalı doğal Dudak
Koruyucusu dudaklarınızı güzel, yumuşak
ve esnek bırakacaktır. Ana ham maddeler:
Manuka balı doğal antiseptic özellikleri
ve enzimleri ile nem seviyesini korur .

Sıkılaştırıcı Flax Serumu

Özel Gece Yağı

Daha sıkı, pürüzsüz bir cilt için güçlü,
yağsız ödüllü serum. Aloe vera dan
daha güçlü Harakeke jeli ince çizgileri
ve kırışıklıkların nem kaybını önler.
Aktif Manuka Honey besleyici nemlendirici
ve hücre yenileyici. Sıkılaştırıcı, cildi
gençleştirmek için bitkilerin özelliklerini
birleştirerek formüle edilmiş.

BİRİNCİ: 'Editörün Seçimi', Green Parent
Natural Beauty Awards 2011 değerli yüz
yağı karışımı cildinizin 48 saate gençleştirme
ve yenileme sürecini hızlandırıyor. Hasar
görmüş cilt dokusunu doğal yatıştırma,
hücre yenilenme ve onarım. Calendula
yardımı ile rahatlamak ve yatıştırıcı etki,
Gül Yağı cildin kendi kollajen üretimini sağlar
ve hücre yenilemesi gerçekleşir, besleyici
Havuç yağı ile yenileme, Jojoba Yağı besler
ve Frankincense yağı cilt lekelerini onarmak
ve iyileştirmek için. Parlak Gece Yağı güzellik
uykusunun sırıdır.

Bütün Cilt Tiplerine uygun.

Bütün Cilt Tiplerine uygun.

Yeniliyici Soyucu
Living Nature den yeni!
Doğal mikro parçacıklar ve
temizleyici Kumerahou bir arada.
cilde zarar vermeden
ölü deri ve kiri yağdan arındırır.
Cilt yenilenir, altdan da genç
hücreler ortaya çıkar.

Bütün Cilt Tiplerine uygun.

Manuka Yağı

Manuka Jeli

Yüksek konsentrasyon da Manuka
taşıyıcı yağlar ile karıştırılır.
Özel Moleküler yapısından
Dolayı derinin alt katmanlarına
ulaşır.
İlk yardım çantası; aromaterapi,
kaşınan saç derisi (Şampuana
katarak), ekzama, tırnak mantarı,
sivrisinek/arı ısırmalarında, uçuk
tedavisinde,ağız ve diş bakımı
(gargara).

Manuka balını %10 miktarda içerir.
En çok satılan ürünümüz. Manuka
jeli bir çok cilt probleminde rahatlatıcı
ve yenileyici etkisi var.
Yüksek bal oranından açık
yaralarda hafif yapıştırıcı görevi
görür. Cilt Problemlerinde örneğin
Akne; noktasal veya geniş satıha
yayarak gerek duyulan sıklıkta kullanılır.

Öncelik harici kullanımdır. Aksi
durumlarda Alternatif Tip Uzmanına
danışın.

Vücut Bakımı
Yoğun Vücut Kremi

Besleyici El Kremi

Besleyici Duş Jeli

Aktif Manuka 'nun nemlendirici
Özellikleri artı Cupuacu ve Murumuru
yağı ile besin açısından zengin bir krem.
Derinden besler. Doğal yağlar yatıştırır.
'Timsah görünümlü cildi' yok eder.
Her türlü vücut tedavisi içindir.Yaz
öncesinde nemlendirir veya güneş
sonrası besler. Yağlı olmadan
zengin ve faydalı.

Yıpranmış elleri Aktif Manuka Balı
ve karaçam ağacı ekstresi hızlı
onarır. Nem kaybına karşı ekstra
koruma sağlar ve çabuk emilir.
Tedavi özellikli bir karışımdır.

Yüksek Övgü: 'En İyi Duş Jeli', 2011
Green Parent Natural Beauty Awards.
Bu hafif doğal köpüklü vücut jeli,
Aktif Manuka Balı ve besin açısından
zengin Kelp ile nemlendirir,
Kumerahou ile cildi temizler.

Temel Cilt Bakım Setleri
Yağlı ve Akne Cilter için.

Normal ve Kuru Ciltler için.

Kuru ve Olgun Ciltler için.

Yağlı ve Akneye eğilimli ciltleri
arındırmak için arındırıcı Temizleyici,
Nemlendirici Jel. Dengeleme Gündüz
Kremi içerir.
Yanında deneme boy Manuka Bal Jeli
ve derin temizleyici Maske vardır.

Normal ve kuru eğilimli ciltleri besler.

Temizleme Sütü, Nemlendirci Jel ve
yoğun Besleyici Gündüz Kremi içerir.
Yanında deneme boy yoğun Nemlendirici
Maske ve Besleyici Gece Kremi vardır.

Temizleme Sütü, Nemelndirci Jel ve
besleyici Gündüz Kremi içerir.
Yanında deneme boy Sıkılaştırıcı Flax
Serum ve Besleyici Gece Kremi vardır.

Erkeklerin cildi de artan
çevre faktörlerine ve
tıraş olmanın etkilerine
maruzlar.
Rutin tıraş bakımı dışında
bir bakıma ihtiyaçları var.
Erkeklere özel hazırlanmış
ürünlerimiz cildinizi
rahatlatıp daha yumuşak
hissetmeniz için.

Nemlendirici Krem

Tıraş Sonrası Jel

Tıraş Jeli

Hafif yağlandırmayan gündüz
kremi yoğun nemlendirici ve
yatıştırıcı.
Sertifikalı doğal Nemlendirici,
erkeklerin daha kalın ciltlerinintıraş
sonrası zararlardan korumak için
formüle edilmiştir.
Aktif Manuka Balı ve Harakeke
Flax jelin eşsiz özellikleri ile taze,
pürüzsüz, dokunulası sağlıklı bir
görünüm sağlar.

Nemlendirci özellikleri ile Harakeke
Keten Jeli ve Active Manuka Bal kullanılır
ve cildin canlılık ve yumuşaklılığını korur.
St Johns Wort ve Witchhazel ile birlikte
Calendula Yağı bir soğutma infüzyonu
görevi görür, yumuşatmaya yardımcı olur.

Kurutmayan hafif köpüren tıraş
jeli cildinizi temizler ve yağ
oluşumunu dengeler. Islak tıraş
Için uygun zemin hazırlar.
Manuka Balı ile kumerahou nun
temizliyici özelliği kombinasyon
içinde çalışır. Cildinizin sağlıklı
olması ve canlı görünümü için
yeniler ve nemlendirir.Kıl batması
yaşayan erkekler zaman içinde
bunun kaybolduğunu tecrübe eder.

Tüm cilt tipleri için.

Mucize şifacı Aktif Manuka Bal besler
ve yatıştırıcı ve antimikrobiyal özellikleri ile
birleştiğinde, tıraş sonrası tahriş ve gerilme
yaşanmaz. Cildinizi, tıraş sonrası yatıştırır,
nemlendirir ve yeniler.
Tüm cilt tipleri için.

Tüm cilt tipleri için.

Mineral Makyaj

Gezegende sizin doğal güzelliğinizi carpıcı renklerle ortaya koyacak ham maddeler aradık.
Living Nature'ın mineral kozmetiği Avokado Yağı, esansiyel yağ asitleri, Vitamin D, Macadamia yağı
ve Manuka Balı ile besler ve korur.
Ürünlerimizin hiç biri hayvanlar üzerinde test edilmediği gibi çevre dostu özel ambalajlar ile
hazırlanmakta.
Yani ürünlerimizi, cildinize iyi geldiği gibi aynı zamanda doğaya da zarar vermediği bilinciyle
kullanabilirsiniz.

Living Nature
Üretim Yeri: Yeni Zelanda, Kerikeri
Türkiye Satış: Living Nature, İzmir
Telefon: 0530.3200634
E-Mail: bilgi@livingnature.com.tr
www.livingnature.com.tr
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