ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
Силиконова белачка за чесън
Код: 51901
Цена: 3,90 лв.

Тази малка силиконова приставка на пръв поглед е някакво
много елементарно приспособление, но въпреки това е
супер ефективно средство за белене на чесън. Използва се
много лесно: Отрежете двата върха на една скилидка чесън
и я поставете в белачката. После разтъркайте белачката
напред-назад върху твърда повърхност с дланта на ръката
си. Обелката ще се отдели от скилидката.
Ръцете Ви вече няма да миришат на чесън!

www.greenmaster.me

ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
Точило за ножове
Код: 51902
Цена: 8,60 лв.

Остри за секунди много лесно и сигурно!
Компактно и удобно универсално точило за кухненски ножове,
ножици, брадви, градински прибори и др. което бързо и
качественно ще заточи Вашите ножове. Заточването става, като
поставите ножа с острието нагоре върху плоска повърхност и
чрез леко натискане и плъзгане на точилото по острието на ножа
от дръжката към върха става заточването. За да се наостри ножа
е необходимо да направите 3-4 плавни движения.
ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва заточване на керамични ножове,
тъй като те са много крехки и лесно може да се увреди острието.
Съвет за безопасна употреба: Използвайте точилото само по
предназначение и го пазете далеч от деца. Уверете се, че
използвате отделението за изостряне на нож – в това за ножове и
съответно ножици – в отделението за ножици.

ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
Супер отварачка 4 в 1
Код: 51903
Цена: 6,60 лв.

Замества успешно опасните начини за отваряне на
буркани и бутилки!
Със своите 4 различни функции в едно, този кухненски
помощник, Ви дава възможност да отваряте лесно:
- капачки на бутилки с повдигане;
- капачки с винт на бутилките;
- капачки на буркани;
- консерви с отварачка тип „ласо”.
Материалът не позволява хлъзгане. Изключително
удобна за туристите, тъй като е малка по размери и
удобна да поставите в раницата си.

ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
Термофор
Код: 51906
Цена: 16,30 лв.
Древен и ефективен метод за премахване на болки с гореща
вода!
За какво се използват термофорите? Термофорите са древно
средство, водещо до облекчаване на болките в човешкото
тяло. Успешно се прилагат при: заболявания на опорнодвигателния апарат; болки в мускулите и ставите; мускулни
крампи/схващания; плексит; широко приложение в спортната
медицина; главоболие; менструални болки; за затопляне на
легло/бебешко креватче; лечение и превенция на колики
(топлината облекчава коликите); болки и дискомфорт в
стомашната област; настинки/студени крайници.

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
Грижа за суха и чувствителна кожа!
Подходящ при невродермит. Кремът е
предназначен за хора с проблемна и чувствителна
кожа. Предотвратява дехидратацията и спомага за
облекчаване на сърбежа при проблемна и суха
кожа, която е много по-чувствителна от нормалната.
Това се свързва с твърде ниското съдържание на
мазнини и вода. За това такава кожа е много почувствителна към вредните фактори на околната
среда. Маслото от вечерна роза е богато на
есенциални мастни киселини най-вече на гамалиноленова киселина, която подпомага за
образуване на естествен защитен филм върху
кожата и я предпазва от вредното влияние на
околната среда. Добавените в крема, урея и масло
от шеа стимулират нейната регенеративна
способност.
Подходящ за лицето и тялото!

Крем с вечерна
роза - 250 ml
Код: 51317
Цена: 14,50 лв.

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
За видимо по-млада кожа без бръчки!

Крем
с еделвайс - 250 ml
Код: 51316
Цена: 13,50 лв.

Предназначен за нежна грижа за кожата на лицето,
шията и деколтето. Екстрактът от еделвайс намалява
бръчките и предотвратява образуването на нови.
Намалява преждевременното стареене на кожата.
Стимулира обновяването на клетките. Подобрява
хидратацията и еластичността на кожата, предпазва
колагеновите влакна и запазва тяхната структура.
Маслото от розмарин е познато още от древността
със своите полезни ефекти върху кожата.
.
Розмаринът овлажнява и подпомага за
поддържането на здравословни нива на колаген в
кожата. Неутрализира свободните радикали,
намалява неравномерната пигментация и поддържа
максимален тонус на кожата. Кремът се абсорбира
бързо и ефективно предпазва нежната кожа на
лицето от вредното влияние на околната среда.

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Ефективна грижа за стресирана кожа!
Подпомага имунитета на кожата!
Екстрактът от котешки нокът се извлича от кората на лиана
(Uncaria Tomentosa), растяща в тропическите гори на
Централна и Южна Америка. Кремът има
имуностимолиращо и противовъзпалително действие,
потиска развитието на туморни клетки по кожата.

Гел с котешки нокът
250 ml

Код: 51314
Цена: 11,40 лв.

Екстрактът има силен антиоксидантен ефект, подпомага за
по-бързо възстановяване и заздравяване на кожата.
Кремът допринася за поддържане здравословен вид на
кожата, намалява образуването на пигментни петна,
прави я мека и еластична и запазва равномерния тен.
Подпомага и при някои автоимунни състояния свързани с
опорно-двигателния апарат.
Гелът е подходящ за цялото тяло.

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
Да победим целулита!
В основата на този крем влизат: етерично-малени съставки от
три растения от рода на Чаеното дърво – „чаено дърво“, „
кейджъпт или бяло дърво“ както и „ниаули“-австралийско
чаено дърво.
Етеричните масла на тези растения лесно проникват през
кожата, стимулират циркулацията на лимфата и кръвта,
активират метаболизма, подпомагат за изхвърляне на
отделените от клетките токсини. Освен това имат
противовъзпалителни свойства и подпомагат за по-бързото
възтановяване на кожата. Екстрактът от алое вера има
регенериращ ефект. Маслото от жожоба създава тънък филм
върху кожата, като я подхранва и я предпазва от
неблагоприятните въздействия на околната среда, регулира
мастната секреция, възвръща нейната мекотата и нежност.
Маслото от лавандула има успокояващ ефект, а кипарисовото
масло и придава стегнат вид.

Антицелулитен крем - 250 ml
Код: 51315

Цена: 18,40 лв.

