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קוסמטיקה 
טבעית

לא נוסה על בע"ח

GMP

תנאי ייצור נאותים
 באישור

משרד הבריאות 100% טבעי
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 סבונים

מוצקים טבעיים

 עולם
 של
יופי

לייצר  רציתי  טבעית,  ברוקחות  לעסוק  כשהתחלתי 

וטבעיים  איכותיים  בריאים,  אחד  מצד  שיהיו  מוצרים 

ומצד שני יעשו את העבודה באמת!

מאושרת  אני  ועשייה,  למידה  של  שנים  אחרי  היום, 

הטבעית  הקוסמטיקה  מוצרי  סדרת  את  לכם  להגיש 

שלנו, שמגשימים בדיוק את החלום שלי: מוצרי בריאות 

טבעיים ופעילים שעושים עבודה ונותנים תוצאות.

למוצרי  פוד  הסופר  מוצרי  בין  מנצח  שילוב  יצרתי 

מטיפול  ליהנות  שתוכלו  כך  הטבעית  הקוסמטיקה 

.IN & OUT משלים של בריאות ויופי

עומד  לייף׳  פול  ׳ספירולינה  של  המקצועי  הצוות 

לשירותכם וישמח לתת ייעוץ מקצועי ומענה בכל עניין 

ושאלה, אנחנו פה בשבילכם!

בברכת בריאות שלמה

מיכל בלהנס

בעלת החברה ׳ספירולינה פול לייף׳



- 3 -

ערכה לחידוש 
עור בוגר

להאטת תהליכי הזדקנות 

העור, החלקת קמטים 

ומיצוק העור.

סבון פנים פילינג עדין 

ומי פנים

מסיכת זהב 24 קראט

סרום מרוכז היאלרוניק  

קרם פנים יום לעור בוגר 

קסם הארגן

 קרם פנים לילה

היאלרוניק

 קרם עיניים

עשיר לקמטוטים  

ויטמין E טהור  

ערכה לטיפול 
בעור שמן

 להזנת העור ולחות

ללא שומניות, למניעה 

וטיפול בפצעונים.

 סבון פנים

לעור שמן  

מסיכת חימר ירוק 

וספירולינה 

 קרם פנים

לעור שמן או בעייתי 

 על הפצעונים:

 קרם הקסם או

ג׳ל אלוורה עץ התה

 ערכה להזנת
עור יבש

להעשרת העור בלחות 

אמיתית לאורך זמן, 

גמישות, זוהר וברק.

סבון פנים לעור רגיל  

מסיכת הבהרה וחידוש

סרום פנים וצוואר 

 קרם יום לעור יבש

זרעי רימון ומורינגה

 קרם פנים לילה

שמן המפ ומורינגה  

 קרם עיניים

מי בניאס ואצות  

BOTO-V 

משחה מותחת למיצוק

ערכות טיפוח מומלצות לפי סוגי עור
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ת! 
מיידיו

תוצאות 

להחלקת קמטים בעור הפנים

להחדרת הרכיבים הפעילים לתוך העור

לזרימת הדם וניקוי רעלים

לטיפול במיגרנות וסינוסיטיס

כוסות רוח
 מסיליקון 

לפנים

משחת BOTO-V אפקט הבוטוקס הטבעי 

 10%
ה ח נ ה

קופון

לקבלת ההטבה:

הקלידו את המילה 

BOTOV
במעמד הקופה 

באתר

משחה ייחודית מדהימה 
למריחה על שולי הפנים, 

המחשוף והצוואר, החודרת 
לעומק האפידרמיס לקבלת 

אפקט של מיצוק ומתיחה.
 ללא כפל מבצעים | החברה שומרת לעצמה

את הזכות להפסיק את ההטבה בכל עת

רוצה לפנק חבר/ה?

Gift

Card

חדש מספירולינה פול לייף 
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טיפוח עור הפנים אינו משימה ברורה מאליה. כולנו רוצות עור פנים 
לבחור  מוצרים  באילו  יודעות  אנחנו  תמיד  לא  אך  וזוהר,  אחיד  חלק, 
ואיך להשתמש בהם בצורה נכונה. אצלנו תוכלי למצוא מגוון מוצרים 
לתוצאות  מתאימה  טיפוח  בשגרת  ולהתמיד  הפנים  לטיפוח  טבעיים 

מהירות ואפקטיביות כך שתאהבי את מה שאת רואה במראה.

 סדרת טיפוח
הפנים

סבון פילינג עדין במיוחד המתאים לעור הפנים לניקוי 

העור  ולחידוש  המתים  העור  תאי  להסרת  הנקבוביות, 

למראה זוהר וחלק. מכיל תמציות צמחים ג׳ינקו בילובה 

וג׳ינסנג קוריאני להזרמת הדם במיוחד בכלי הדם הדקים.

לחות  וקרם  משי  סרום  למרוח  מומלץ  נקיות  פנים  על 

להשתמש  יש  כולל  פילינג  לטיפול  לעורך.  המתאים 

במסיכת פנים פילינג להבהרה וחידוש העור 3-2 פעמים 

בשבוע ובקרם פילינג חומצות עד פעמיים בשבוע.

150 מ״ל

סבון פנים 
 פילינג עדין

פריחת ההדרים

מי פנים פעילים לניקוי ולהרגעת עור הפנים. מכיל מיצוי 

של  ונעים  מרענן  בניחוח  יהודה,  ממדבר  מרפא  צמחי 

ורבנה וילנג ילנג.

מומלץ  הפנים,  מי  ידי  על  העור  והרגעת  הניקוי  לאחר 

עשיר  אייג׳ינג  אנטי  סרום  במריחת  העור  את  להזין 

וקרם לחות יום או לילה המתאימים לסוג עורך.

120 מ״ל

מי פנים 
להרגעת 

 העור
ורבנה וילנג ילנג
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חומצה  כ-98.5%  של  במיוחד  גבוה  ריכוז  עם  פנים  ג׳ל 

לאחר  פנים.  לקרם  כבסיס  גם  משמש  היאלורונית. 

מסייע  הפנים.  עור  של  קלה  מתיחה  תורגש  המריחה 

למיצוק העור ולעיכוב היווצרות קמטים.

מרחי מעל שכבת הג׳ל חומצה היאלורונית את הסרום 

היאלרוניק מרוכז וקרם לחות יום או לילה.

30 מ״ל

ג׳ל חומצה 
היאלורונית 

מרוכז

סבון פנים נוזלי לניקוי עור פנים שמן ולשימוש יומיומי. 

מעניק לעור לחות ללא שומניות, הרגעה ואיזון. מועשר 

ורעננות, בתמצית  ירוק לתחושת קרירות  בתמצית תה 

העשירה  מלפפון  בתמצית  העור,  להרגעת  קמומיל 

להזנה,  גרניום  ובשמן  לחות  ומתן  לריכוך  במינרלים 

למראה זוהר ולאנטי אייג׳ינג. בניחוח ממריץ ומרענן.

להסרת עודפי השומן מהנקבוביות יש להשלים את הניקוי 

חימר  פנים  במסיכת  בעור  לטפל  מומלץ  פנים.  מי  עם 

ירוק ולמרוח קרם פנים לעור שומני להזנה ולטיפול.

150 מ״ל

סבון פנים 
 לעור שמן
ורבנה ותה ירוק

סבון פנים טבעי אנטי אייג׳ינג לניקוי יסודי של הצוואר 

האלוורה  צמח  במיצוי  מועשר  יומיומי.  ולשימוש  והפנים 

העשיר במינרלים להרגעת העור ובשילוב תמצית מלפפון 

וקמליה סינית ללחות ורעננות. הסבון מעניק הזנה ומגע 

קטיפתי. לעור רגיל, בוגר ומעורב, בניחוח עדין ומשכר.

להשלמת הניקוי היסודי של עור הפנים מומלץ להשתמש 

יש  העור  להזנת  לבן.  חימר  יופי  ובמסיכת  פנים  במי 

למרוח סרום ומעליו קרם פנים.

150 מ״ל

סבון פנים 
 לעור רגיל

ורדים ופירות יער
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סרום מרוכז של 40% חומצה היאלורונית צמחית בשילוב 

יומיומי,  לשימוש  הגילאים  לכל  מתאים  נוזלי.  קולגן 

במינרלים  עשירים  בניאס  מי  מכיל  ובלילה.  בבוקר 

חומצה  ולהזנה,  לריכוך  העור,  להרגעת  חימצון  ובנוגדי 

שמפחיתים  שפינוזה,  ארגניה  גרעיני  ושמן  היאלורונית 

ובמיצוק  במילוי  ומסייעים  לעין  נראים  הזדקנות  סימני 

העור.

ניקוי וחידוש העור על ידי מריחת מסיכת זהב 3 פעמים 

יסייע לפעילות הסרום. מעל הסרום יש למרוח  בשבוע 

בתוספת  העור  את  ולהעשיר  ולילה  יום  לחות  קרם 

ויטמין E טהור.

30 מ״ל

סרום 
היאלרוניק 

אנטי אייג׳ינג 
 מרוכז

מי בניאס וקלנדולה

מווסתת  חדירה  ובעל  בקלות  נספג  ייחודי,  משי  סרום 

לעור המותאמת לגודל הנקבוביות. מעניק לעור באופן 

מיידי מגע רך כמשי. מועשר בתמצית אלוורה להרגעת 

העור ובשמן בוראז׳, שמן קיק, שמן קלנדולה ושמן ארגן 

ובריא,  זוהר  ולמראה  העור  והתחדשות  לחות  להזנה, 

בניחוח מתקתק של וניל בורבון.

נקיות  פנים  על  משי  סרום  מריחת  על  להקפיד  יש 

ללילה.  או  ליום  לפנים  לחות  קרם  למרוח  ומעליו 

להשלמת הטיפול מומלץ להשתמש במסיכת פנים זהב 

או במסיכת יופי חימר לבן כ-3 פעמים בשבוע.

30 מ״ל

סרום משי 
להחלקת 

 עור הפנים
קסם הארגן
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אייג׳ינג  אנטי  מיצוק,  לחות,  להזנה,  עשיר  סרום 

והבהרת העור הבוגר באזור המחשוף. מבוסס על שמני 

רימונים,  שמן  מקדמיה,  שמן  אבוקדו,  שמן  כמו  איכות 

הוויטמינים  הידועים בעושר  היפ  רוז  ושמן  בוראז׳  שמן 

טבעי  עגבנייה  ליקופן  בשילוב  שלהם,  החימצון  ונוגדי 

ניצת  של  משכר  בניחוח  העור,  ולגמישות  לאלסטיות 

הרימון.

להגברת פעולת הבהרת העור מומלץ להשתמש במסיכת 

פילינג הבהרה 3 פעמים בשבוע, ולמרוח משחת מיצוק 

.BOTO-V ומתיחה

30 מ״ל

סרום דקולטה 
להבהרת עור 

 בוגר
ניצת הרימון

רגיל  לעור  ולצוואר,  לפנים  מתאים  ומזין,  עשיר  סרום 

נזקים  מפני  והגנה  רכות  לחות,  לעור  מעניק  בוגר.  עד 

מיצוק  המעניק  טבעי  עגבנייה  בליקופן  מועשר  ויובש, 

רימון,  זרעי  שמן  כמו  איכות  ובשמני  לעור  ואלסטיות 

שמן זרעי אפרסק, שמן רוז היפ ושמן מקדמיה המעניקים 

לעור הזנה והגנה.

להשלמת פעולת האנטי אייג׳ינג יש למרוח מעל הסרום 

במשחת  קרם לחות ליום או ללילה. מומלץ להשתמש 

מוצק  עור  מראה  לקבלת   BOTO-V ומתיחה  מיצוק 

וחלק.

30 מ״ל

סרום פנים 
וצוואר לעור 

 בוגר
חוחובה ולבנדר
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לשימוש  הגילים,  לכל  שמתאים  איכותי  עיניים  קרם 

הבניאס  מנהר  טהורים  מים  מכיל  ובלילה.  בבוקר 

ותמצית  סיליקה  של  גבוה  ובאחוז  במינרלים  העשירים 

ומפחיתה  העיניים  באזור  העור  את  שמעוררת  אצות 

סימני עייפות, עיגולים כהים ונפיחות.

מכן  לאחר  פנים,  בסבון  הפנים  את  לשטוף  מומלץ 

בקרם  להשתמש  ולבסוף  לחות,  וקרם  סרום  למרוח 

עיניים  ובקרם  וכתמים  בשקיות  לטיפול  עיניים 

קונטור לקמטוטים. לטיפול וחידוש העור יש להשתמש 

במסיכת הבהרה 3-2 פעמים בשבוע.

15 מ״ל

קרם עיניים 
לטיפול 
בשקיות 
 ובכתמים

בניאס ואצות

בקמטים,  עיניים,  בקונטור  לטיפול  מזין  עיניים  קרם 

בשקיות  מטפל  לעיניים.  מסביב  ובכתמים  בנפיחות 

הקרם  מהירות.  תוצאות  עם  לעיניים  מתחת  ובנפיחות 

בטוח לשימוש גם על העפעפיים.

נקיות  פנים  על  משי  סרום  מריחת  על  להקפיד  יש 

ללילה.  או  ליום  לפנים  לחות  קרם  למרוח  יש  ומעליו 

להשלמת הטיפול מומלץ להשתמש במסיכת פנים זהב 

או במסיכת יופי חימר לבן כ-3 פעמים בשבוע.

30 מ״ל

קרם קונטור 
לקמטוטי 

 עיניים
קסם הארגן
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הידוע  האלוורה  צמח  מיץ  בסיס  על  מים,  מכיל  אינו 

מכיל  העור.  והרגעת  התאים  חידוש  להזנה,  בסגולותיו 

שמן  היפ,  רוז  שמן  כמו  קרה  מכבישה  איכות  שמני 

בנוגדי  העשירים  חוחובה  ושמן  קוקוס  שמן  מורינגה, 

ולאנטי  לריכוך  העור,  להזנת  ובוויטמינים  חימצון 

העור  ואלסטיות  למיצוק  היאלורונית  חומצה  אייג׳ינג, 

צעיר.  עור  למראה  צמחי  ממקור  נוספים  ומרכיבים 

בניחוח פריחה מרענן.

היאלרוניק  מרוכז  סרום  או  משי  סרום  למרוח  חשוב 

כבסיס לפני השימוש בקרם לחות. לשמירה על חידוש 

העור מומלץ למרוח מסיכת זהב פעמיים בשבוע. 

50 מ״ל

קרם פנים 
יום לעור 

 רגיל
רוז היפ ומורינגה

קרם לחות לפנים. מתאים לכל גיל, יעיל ביותר לעור בוגר 

ולבעלות עור רגיל עד יבש, למריחה בשעות היום. ניתן 

להתאפר לאחר המריחה. מעניק לעור הזנה והתחדשות, 

חלבון  ובחידוש  העליונה  העור  רקמת  בשיקום  מסייע 

הקולגן אשר אחראי על הגמישות והאלסטיות של העור. 

ונזקים שנוצרים  מעניק לעור שכבת הגנה מפני פגעים 

מרדיקלים חופשיים באוויר, ומועשר בשמני איכות כמו 

תמציות  בתוספת  היפ  רוז  ושמן  המרוקאי  הארגן  שמן 

צמחים בעלי סגולות מרפא לעור.

להשלמת אפקט האנטי אייג׳ינג ולעור פנים חלק וזוהר 

לקרם  מתחת  היאלרוניק  מרוכז  בסרום  להשתמש  יש 

זהב במסיכת  או  וחידוש  הבהרה  ובמסיכת   הפנים, 

3 פעמים בשבוע.

50 מ״ל

קרם פנים 
יום אנטי 

 אייג׳ינג
 לעור בוגר

קסם הארגן
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מתאים  היום,  לשעות  בלחות  ועשיר  מזין  פנים  קרם 

לעור רגיל עד יבש ולעור בוגר. על בסיס צמח האלוורה 

לחידוש התאים ולהרגעת העור, שמן זרעי רימון המכיל 

תורמת  אשר  לינולאית,  שומן  חומצת  מ-60%  יותר 

ושמן  סביבתיים,  נזקים  מפני  ומגינה  העור  לגמישות 

ולאנטי  לריכוך  להזנה,  חימצון  בנוגדי  העשיר  מורינגה 

העור  ואלסטיות  למיצוק  היאלורונית  חומצה  אייג׳ינג, 

וצמחי מרפא למראה עור צעיר וזוהר.

עור יבש דורש טיפוח והזנה מתמדת, לכן מומלץ להגביר 

ואחריה  זהב,  מסיכת  בעזרת  לפנים  הדם  זרימת  את 

יש  לבסוף  העור.  למיצוק  וצוואר  פנים  סרום  למרוח 

למרוח את קרם הפנים ליום או ללילה.

50 מ״ל

קרם פנים 
 לעור יבש
שמן זרעי רימון 

ומורינגה

קרם פנים ייחודי לעור שמן אקנתי או נוטה לפצעונים, 

לטיפול  לחיטוי,  להזנה,  בנקבוביות,  השומן  לניקוי 

בפצעים ולהרגעת העור המגורה. מכיל מיצויים מצמחים 

ייחודיים נוגדי חימצון מגידול אורגני בספר מדבר יהודה 

ומים מים המלח.

לטיפול השלם בעור פנים שמן, לוויסות בלוטות החלב 

יש  בעור  דלקתיות  ואנטי  פצעונים  ולמניעת  והשומן 

מסיכת  בשבוע  פעמים   4 הפצעים  על  ישירות  למרוח 

חימר ירוק, ג׳ל אלוורה עץ התה או קרם הקסם, ולבסוף 

קרם פנים לעור שמן להזנה.

50 מ״ל

קרם פנים 
 לעור שמן
 או בעייתי
לבנדר ועץ התה
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למריחה  ומתאים  בקלות  נספג  ומזין,  עשיר  פנים  קרם 

מכיל  ורענן.  קורן  ולמראה  העור  לחידוש  היום  במהלך 

מי בניאס העשירים במינרלים ובאחוז גבוה של סיליקה 

האיזון  את  לו  שמחזירות  ורכות  לחות  לעור  ומעניקים 

שמן  כמו  קרה,  מכבישה  איכות  בשמני  עשיר  הטבעי. 

חוחובה ושמן שקדים המספקים לעור הזנה ולחות לאורך 

זמן, ובוויטמין E )טוקפורול( לחידוש תאי העור ולהגנה 

.UV מפני קרני

חשוב לשמור על היופי של עור פנים רגיל או מעורב על 

יופי חימר לבן  במסיכת  או  במסיכת זהב  ידי השימוש 

או  סרום משי  למרוח  יש  יום  מדי  בשבוע.  פעמים  כ-3 

סרום היאלרוניק מרוכז או שניהם יחד, ולבסוף למרוח 

את קרם הפנים.

50 מ״ל

הידוע  האלוורה  צמח  מיץ  בסיס  על  מים,  מכיל  אינו 

בסגולותיו להזנה, לחידוש התאים ולהרגעת העור, מכיל 

שמני איכות מכבישה קרה כמו שמן המפ, שמן מורינגה 

בוויטמינים  חימצון,  בנוגדי  העשירים  חוחובה  ושמן 

אייג׳ינג,  ולאנטי  לריכוך  העור,  להזנת  שומן  ובחומצות 

ומרכיבים  ואלסטיות העור  חומצה היאלורונית למיצוק 

בניחוח  ורענן.  זוהר  עור  למראה  צמחי  ממקור  נוספים 

מתקתק ועדין.

כבסיס  משי  סרום  למרוח  מומלץ  זוהר  עור  למראה 

דקולטה  בסרום  גם  להשתמש  כדאי  העור.  על  ראשון 

מעל  והמחשוף.  הצוואר  באזור  העור  ולמיצוק  להזנה 

לחידוש  טהור   E ויטמין  למרוח  מומלץ  הפנים  קרם 

התאים ואנטי אייג'ינג.

50 מ״ל

קרם פנים 
יום לעור 
רגיל או 

 מעורב
בניאס וחוחובה

קרם פנים 
 לילה

 לכל סוגי העור
שמן המפ ומורינגה
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קרם פנים מזין ונפלא לאנטי אייג׳ינג, בעל מרקם עשיר, 

ואקטיבי  עמוק  לטיפול  ומתאים  פעילים  רכיבים  מכיל 

להזנה,  מסייע  השינה.  ולפני  הלילה  בשעות  בעור 

לשיקום ולחידוש התאים בשכבת העור העליונה ומטפל 

חומצה  המרוקאי,  הארגן  שמן  על  מבוסס  בקמטים. 

בוני  וחומרים  טבעית  ולמתיחה  למיצוק  היאלורונית 

חלבון הקולגן אשר מחדשים את תאי העור, מחזקים את 

גמישות  ואת  האלסטיות  את  ומשפרים  החיבור  רקמות 

העור ומעניקים לו מראה רענן וצעיר.

לטיפול הפנים בלילה יש חשיבות מיוחדת וערך מוסף. 

סרום  פנים,  ומי  בסבון  הפנים  ניקוי  על  להקפיד  יש 

עשיר כמו שמן זרעי רימון, שמן אבוקדו או סרום פנים 

וצוואר, קרם עיניים קונטור לקמטוטים ולבסוף למרוח 

קרם פנים לילה היאלרוניק. 

50 מ״ל

קרם פנים 
לילה 

היאלרוניק 
קסם הארגן

E ומכיל  C ובוויטמין  קרם לחות לגבר, עשיר בוויטמין 

לעור  המעניקים  טהור  נאקות  וחלב  דונליאלה  אצת 

להזנה  החשובים  ומינרלים  ויטמינים  חיוניים,  שומנים 

עדין,  מרקם  בעל  הקרם  העור.  גמישות  על  ולשמירה 

נספג בקלות, לא מותיר תחושה שמנונית ומיוצר בתהליך 

ייחודי השומר על אפקטיביות החומרים הפעילים. יעיל 

מאוד לאחר גילוח הפנים, מרגיע ומפחית את הרגישות 

שנוצרת בעור לאחר פעולת הגילוח.

מומלץ בשילוב עם מי פנים להרגעת העור, קרם פילינג 

חומצות לחידוש התאים ולבסוף למרוח את קרם הפנים.

50 מ״ל

קרם פנים 
 דלוקס

אפטר שייב לגבר 
בריזת ים
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משחה למיצוק נקודתי עם אפקט מתיחה של עור הצוואר, 

החזה ושולי הפנים, מעניקה לחות עמוקה שחודרת לתאי 

רקמות  מחדשי  מצמחים  מיצויים  מכילה  האפידרמיס. 

ללא  יהודה,  מדבר  בספר  אורגני  מגידול  חימצון  ונוגדי 

מים ובניחוח עדין ונעים במיוחד.

3-2 פעמים בשבוע מומלץ לחדש את העור עם מסיכת 

זהב, ולאחר מכן למרוח קרם פנים לחות לעור בוגר קסם 

 .BOTO-V הארגן. לטיפול יסודי יש להשתמש במשחת

50 מ״ל

 BOTO-V

משחה מותחת 
 למיצוק

ורד הבר

ויטמין E הוא אחד מנוגדי החימצון החזקים ביותר בטבע, 

ולכן תורם לאנטי אייג׳ינג ולהאטת תהליכי ההזדקנות. 

הוא מחדש ומזין את התאים ואת הרקמות, ומעניק לעור 

מראה צעיר, גמיש, רענן ובריא.

ויטמין E מומלץ למרוח בערב מעל הסרום וקרם הפנים.

15 מ״ל

 E ויטמין
טהור צמחי

חומצות  של  שילוב  המכיל  פעיל  חומצות  קרם-פילינג 

פירות ושמנים צמחיים. ממריץ את חידוש מרקם העור, 

תאים  ייצור  מעודד  מתים,  עור  תאי  ביעילות  מסיר 

חדשים ומטשטש קמטוטים. מכיל חומצות הידרוקסיות 

פעילות כמו: חומצה גליקולית, לקטית וסליצילית.

לאחר השימוש בפילינג חומצות העור עדין, נקי וחשוף, 

הגנה בקרם  להשתמש  יש  לשמש  היציאה  לפני   ולכן, 

SPF 15 לפחות. בערב, ניתן להשלים את הטיפול על ידי 

מריחת שמן מורינגה וקרם לחות לעור בוגר.

50 מ״ל

פילינג 
 חומצות פעיל

פירות
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קראט   24 זהב  אייג׳ינג שמכילה  אנטי  ליפטינג  מסיכת 

ייחודי, על בסיס שמן הארגן  וברק  זוהר  המעניק לעור 

ובתוספת אצת דונליאלה למתיחת העור. במגע עם העור 

המסיכה מחממת אותו ומזרימה את הדם, מטפלת בעור 

בוגר וממצקת טונוס ירוד. התוצאות מיידיות. 

פילינג  קרם  עם  בשילוב  מומלץ  מדהימות  לתוצאות 

מרוכז,  היאלרוניק  סרום  היאלורונית,  ג׳ל  חומצות, 

קרם פנים יום לעור בוגר וקרם לילה היאלרוניק.

50 מ״ל

מכילה  בוגר.  עור  של  וחידוש  להבהרה  פילינג  מסיכת 

גרגירי חוחובה ופסיפלורה ומועשרת בצמח דם המכבים 

רקמות.  ולחדש  מתים  עור  תאי  לסלק  ביכולתו  הידוע 

ומיצויים מצמחי  ומינרלים  בוויטמינים  העור  מזינה את 

מרפא מזינים ונוגדי חימצון מגידול אורגני בספר מדבר 

יהודה. יש למרוח את המסיכה על עור לח, ומומלץ לנקות 

אותה בצמר גפן )ולא בשטיפה( בכדי שהעור יוכל לספוג 

פנימה את כל הרכיבים המעולים.

לאחר השימוש במסיכה תרגישו שהעור רך, נקי ורענן.

יש למרוח קרם פנים ללילה. מומלץ לשטוף את המסיכה 

רק בבוקר, אתן כבר תרגישו בשינוי.

50 מ״ל

מסיכת 
ליפטינג זהב 

 24 קראט
נר הלילה

מסיכת 
הבהרה וחידוש 

 לעור בוגר
הליקרסיום

ההמלצות לטיפול המשלים הן בגדר המלצה בלבד ויכולות 
ישמח  שלנו  הצוות  ומצבו.  העור  לסוג  בהתאם  להשתנות 
הצורך  ובמידת  המתאימים  למוצרים  והכוונה  ייעוץ  לתת 

יש לפנות למומחה.
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לשיער בריא ומבריק חשוב לשמור על שגרת טיפוח המבוססת על מוצרים 
 ,IN & OUT טבעיים כמו שמפו, מרכך ומסיכות לשיער. כמו כן בשיטת
הטיפול מתחיל מבפנים ולכן כדאי לקרוא באתר שלנו על מזונות-העל: 

אצת ספירולינה, שורש ליקוריץ וקולגן המסייעים לבריאות השיער.

שמפו טיפולי משקם ללא מלחים, מתאים לשיער יבש, 

פגום ומפוצל. עשיר בחלבונים ובתמציות צמחי קמומיל, 

אלוורה, חוחובה וסרפד להזנה, להרגעה ולמראה בריא 

של הקרקפת. בניחוח מתקתק של ורדים וקוקוס. 

500 מ״ל

 שמפו משקם
 ללא מלחים

ורדים קוקוס

וסרפד  אלוורה  צמחי  בתמציות  מועשר  טיפולי  שמפו 

למראה בריא של הקרקפת ולחיזוק סיב השערה. עשיר 

בתמציות ג׳ינג׳ר ובשמן מנטה לתחושת קרירות ורעננות 

ולהרגעת הקרקפת. בניחוח פריחה משכר.

500 מ״ל

 שמפו לחיזוק
 סיב השערה

לבנדר ורוזמרין

 סדרת טיפוח
השיער

ונעים  רך  ועשיר שישאיר את שיערך  מזין  מרכך שיער 

כמשי. אינו מייבש את השיער ומבוסס על שמני איכות 

חוחובה, ארגן ושומשום הידועים בעושר התזונתי שלהם. 

מכיל ויטמין E , A, מינרלים וחומצות שומן. מתאים לכל 

סוגי השיער. בניחוח פריחה מתקתק.

500 מ״ל

 מרכך שיער
 עשיר

לבנדר ופירות יער
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מעניקה  אשר  אינטנסיבית  טיפולית  שיער  מסיכת 

לשיער לחות לאורך זמן, שכבת הגנה וטיפול ייחודי בעל 

השפעה עמוקה המשקם שיער פגום או יבש ומחזיר לו 

את הברק והחיוניות. עשירה בשמני איכות. בניחוח עדין.

500 מ״ל

 מסיכת שיער
טיפולית 
 משקמת

שמן המפ ונר הלילה

משקמים,  שמחדשים,  בשמנים  ומזינה  עוטפת  המסיכה 

השימוש  לקצה.  ועד  מהשורש  השערה  על  ומגינים 

עיצוב השיער.  ועל  היומיומי במסיכה מקל על הסירוק 

לכל סוגי השיער, בניחוח נפלא.

500 מ״ל

 מסיכת שיער
 יומיומית מזינה

פריחת ההדרים

סרום עשיר לשיער, לשימוש לאחר הרחצה. הסרום חודר 

אל השערה ומעניק לה חוזק, ברק וגמישות, מגן ומסייע 

לאיחוי קצוות מפוצלים. בתוספת ויטמין E למתן לחות 

והתחדשות סיב השערה. בניחוח מתקתק ועדין.

100 מ״ל

סרום מזין 
 לשיער
קסם הארגן

שומנית  בקרקפת  לטיפול  ייחודית  בוסט  פורמולת 

הסבום  הפרשת  את  להקטין  מסייעת  שמנוני.  ובשיער 

ותורמת  למגע  נעים  השיער  את  מותירה  מהקרקפת, 

לבריאות הקרקפת ולהחזרת האיזון לעור. בניחוח מרענן. 

30 מ״ל

 פורמולת בוסט
לקרקפת 

 שומנית
ורבנה ומנטה

בוויטמינים,  העשירים  שמנים  המכיל  לחות  קרם 

לכל  רכות.  ולתחושת  להזנה  חימצון  ובנוגדי  במינרלים 

סוגי השיער. בניחוח מרענן, עדין וקסום.

400 מ״ל

קרם לחות 
 עשיר לשיער

קסם הארגן
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סבון גוף ושמפו המעניק לחות, הזנה ורכות ואינו פוגע 

בלחות הטבעית של העור והשיער. מכיל שמן זית, ארגן 

העור.  להזנת  התזונתי  בעושרם  הידועים  וקלנדולה 

מתאים לסיבון הגוף וגם לחפיפת השיער, בניחוח משכר 

של ניצת הרימון. מתאים לעור עדין לילדים ותינוקות.

500 מ״ל

סבון גוף 
 ושמפו עדין

ניצת הרימון

העור הוא האיבר הנושם הגדול ביותר והוא המפגש הראשוני שלך עם 
העולם. זו הסיבה שחשוב לשמור עליו בריא, ולטפל בו באמצעות מוצרים 
טבעיים התורמים להזנה, לשמירה על הלחות ועל שכבת ההגנה הטבעית 
שלו. כשהעור מקבל כל מה שהוא צריך זו הרגשה נפלאה, ורואים את זה.

 סדרת טיפוח
הגוף

ייחודית  נוסחה מדעית  על  עדין, מבוסס  אינטימי  סבון 

PH 5-4 השומרת על בריאות העור. בעל רמת חומציות 

המותאמת לאזורים האינטימיים ומסייעת למנגנון ההגנה 

הטבעי של הגוף בטיפול ובמניעת גירויים.

200 מ״ל

סבון אינטימי 
 עדין

אובליפיחה וקמומיל

סבון גוף 
 מזין

 לבנדר ופירות יער
 ורבנה ותה ירוק

סבון גוף נוזלי מזין, מתאים לכל סוגי העור לניקוי והזנה. 

מועשר בשמן ארגן הידוע בעושר הוויטמינים והמינרלים 

לשיקום  וג׳ינג׳ר  קמומיל  העור,  ולהזנת  לריכוך  שבו 

ולהרגעת העור, וויטמין E למיצוק, לחות וחידוש העור.

500 מ״ל



בקלות,  שנספג  קליל  במרקם  ומפנק  עשיר  גוף  קרם 

מועשר  ויפה.  צעיר  עור  למגע  העור  את  ומזין  מרכך 

 E בוויטמין  העשירים  ואבוקדו  חוחובה  איכות  בשמני 

שתורם להתחדשות העור. מתאים לכל סוגי העור.

200 מ״ל

 קרם גוף מזין
 וניל, לבנדר ופטשולי

 תפוז ותה ירוק
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לחות  הזנה,  לעורך  המעניק  ומטפח  עשיר  ידיים  קרם 

נעימות  ורכות. נספג בקלות ומשאיר את כפות הידיים 

מורינגה,  אבוקדו,  שמן  כמו  איכות  שמני  מכיל  למגע. 

ארגן וקלנדולה העשירים בוויטמינים, במינרלים ובנוגדי 

חימצון וידועים בסגולות האנטי אייג׳ינג שלהם לחידוש 

העור. מתאים לכל סוגי העור. 

100 מ״ל

קרם ידיים 
 עשיר

 ניצת הרימון
 ורבנה ותה ירוק

סקראב רגליים עשיר מעניק לכפות רגלייך הזנה וניקוי 

טחונים  משמש  זרעי  בתוספת  הדם,  את  ומזרים  עמוק 

העור החדשה. מתאים  ולגילוי שכבת  יבש  עור  להסרת 

לעור רגיל עד יבש, בניחוח מרענן של ורבנה ומנטה.

100 מ״ל

סקראב 
 רגליים מרענן
ורבנה וגרגרי משמש

מעניק  יומיומי  בשימוש  הרגל  לכף  ומפנק  מזין  קרם 

לרגלייך רכות, הזנה ולחות לאורך זמן. מועשר בשמנים 

וחמאות העשירים בוויטמינים, במינרלים ובחומצות שומן 

חיוניות, להקלה ולטיפול יסודי בעור יבש וסדוק. מתאים 

לכל סוגי העור, בניחוח מרענן של עלי ורבנה ומנטה.

100 מ״ל

 קרם רגליים
 מזין

ורבנה ומנטה



את  מיידי  באופן  שמנטרל  מעולה  צמחי  דאודורנט 

לבסיסית  אותה  הופך  השחי,  בבית  החומצית  הסביבה 

חמים  בימים  גם  עמיד  הזיעה.  ריח  את  מונע  ובכך 

ובפעילות ספורטיבית אינטנסיבית.

50 מ״ל

דאודורנט 
 סטיק

 לבנדר ועשב לימון
 תה ירוק
 פטשולי

 וניל )לגיל הצעיר(
 בריזת ים )לגבר(

דאודורנט אקולוגי המבוסס על האבן הפלאית העשויה 

הרחוק.  במזרח  שמקורם  טבעיים  מינרליים  ממלחים 

ומותיר  במהירות  מתייבש  ממושכת,  הגנה  מעניק 

ללא  אלומיניום,  ללא  רענן.  ריח  ובעל  נעים  העור  את 

אלכוהול, ללא פראבנים, ללא SLS, ללא סודה לשתייה.

60 מ״ל

דאודורנט 
נטורל אבן 

קריסטל
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חמאת שיאה המופקת מאגוז השיאה מעניקה לעור לחות 

 A, E עמוקה במצבי יובש, עשירה בוויטמינים מקבוצות

ו-F, פרוטאינים וחומצות שומן, מזינה ומרככת את העור 

ומעניקה לו מגע של משי. 

250 מ״ל

חמאת שיאה 
טהורה

חמאת גוף ארומטית המבוססת על שמני איכות וחמאות 

ומעניקה לעורך לחות, גמישות ורכות לאורך זמן. עשירה 

בשמן אבוקדו, שמן זית ושמן חוחובה הידועים בעושרם 

לעור.  אייג׳נג  ואנטי  לחות  להעניק  וביכולתם  התזונתי 

מטפלת בעור יבש ומחזירה לו את הגמישות. 

250 מ״ל

חמאת גוף 
ארומטית 

 מזינה
 ניצת הרימון
 קסם הארגן
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אצלנו אפשר למצוא מגוון מוצרים טיפוליים טבעיים המיועדים לאפשר 
לך פתרונות יעילים ובריאים לבעיות עור מכל הסוגים: כוויות, אלרגיות 
עוריות, פטריות, ריח גוף לא נעים, טחורים, ורידים בולטים ועוד. כל מוצר 
ייעוץ  לך  לתת  ישמח  שלנו  והצוות  שונה,  טבעי  לפתרון  מותאם  ייעודי 
והכוונה למוצר המתאים ביותר בשבילך לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

סדרת מוצרים 
טיפוליים

משחת הדגל של ספירולינה! משחה צמחית להקלה על 

הגירוי ולהרגעת העור. משלבת בתוכה שמנים בכבישה 

קרה, שמן המפ וארניקה, הידועים בסגולותיהם כמקלים 

קלנדולה  בעייתי, שמן משרה  או  פגוע  מגורה,  עור  על 

בוויטמינים  העור  את  ומזינים  מרככים  אשר  וקמומיל, 

ותאי  הרקמות  בהתחדשות  ומסייעים  שומן  ובחומצות 

העור, ויטמין E נוגד חימצון ושמן לבנדר להרגעת העור. 

מתאימה לטיפול בפטריות ובבעיות עור.

50, 100 מ״ל

משחת 
 הפלאים

שמן המפ וארניקה

חובה בכל בית! קרם צמחי להקלה על גירויים ולהרגעת 

העור. שילוב של שמנים בכבישה קרה, כמו שמן שקדים, 

שמן קוקוס וחמאת שיאה המזינים ומרככים את העור, 

פגוע,  עור  על  והקלה  להרגעה  וארניקה  קלנדולה  שמן 

אקליפטוס  התה,  עץ  אתריים  ושמנים  ומגורה  אדמומי 

מתאימה  העור.  וחידוש  שיקום  לחיטוי,  לימון  ועשב 

לטיפול בכוויות, חתכים, עקיצות וגירויים.

50 מ״ל

 קרם הקסם
עץ התה ועשב לימון
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מצמחים  מיצויים  המכיל   SPF  30 צמחי  קרינה  מסנן 

כולל  המלח,  וים  יהודה  מדבר  באזור  שגדלים  ייחודיים 

צמח דם המכבים, וכן שמן קוקוס אורגני מכבישה קרה, 

חמאת שיאה ושמן חוחובה להזנה ולהרגעת העור. 100% 

צמחים עם תחמוצת אבץ.

100 מ״ל

קרם הגנה 
SPF 30 צמחי 

קלנדולה וקמומיל

ולכאבי  תפוסים  לשרירים  הקלה  טיפולי שמעניק  קרם 

שלד, מפרקים וסחוסים. הקרם מקרר את העור ומקל על 

הכאבים. מתאים לשימוש באזור הגב, הצוואר, הזרועות, 

לפני  לשימוש  מתאים  והברכיים.  הרגליים  המרפקים, 

ואחרי פעילות ספורטיבית.

100 מ״ל

קרם קירור 
פעיל לעור 

 המפרקים
מנטול ורוזמרין

משחה מכווצת ליישומים קוסמטיים באזורים עם ורידים 

לבנדר  מכילה  ולטחורים.  ובישבן  ברגליים  בולטים 

העור  ושיקום  לאיחוי  היפריקום  שמן  העור,  להרגעת 

ומיצויים מצמחים ייחודיים שגדלים באזור מדבר יהודה 

וים המלח.

50 מ״ל

משחה 
מרגיעה 
 ומכווצת

לבנדר והיפריקום

ג׳ל אלוורה 
 טיפולי

עץ התה ולבנדר

ג׳ל אלוורה טהור המופק מצמח האלוורה. מסייע להרגעת 

העור, להזנה, לשיקום ולחידוש תאי האפידרמיס ולהגנה 

על העור מפני נזקים ואדמומיות, בשילוב שמן עץ התה 

העור.  ולשיקום  להרגעה  בסגולותיו  הידוע  האוסטרלי 

מועשר בתמצית קמומיל, ויטמין E ולבנדר. 

50 מ״ל
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המלח  ים  ממלחי  טבעית  וחניכיים  שיניים  משחת 

לבריאות החניכיים וחלל הפה. ללא פלואוריד.

100 מ״ל

משחת שיניים 
 וחניכיים

מנטה

בתכונה  הידועים  אתריים  שמנים  של  מיוחדת  תערובת 

אנטיבקטריאלית ואנטיפונגיצידית לשמירה על פה נקי 

ועל בריאות השיניים והחניכיים ולריח פה מרענן. 

10 מ״ל

 מי פה
לבנדר ועץ התה

קרם טיפולי 
 לעור בעייתי

אובליפיחה

ידוע  השמן  אובליפיחה.  שמן  על  מבוסס  טיפולי  קרם 

כעשיר בוויטמינים E ו-A, שהם אנטי אוקסידנטים. מעולה 

לחידוש רקמות במקרה של פגיעה עורית, לשיקום לאחר 

פציעה או ניתוח, לטיפול בסימני מתיחה ולאנטי אייג׳ינג. 

50 מ״ל

לחידוש  מסייע  ונעימה,  אמיתית  לחות  המעניק  שפתון 

שפתיים יבשות ומותיר את השפתיים מלאות ורכות.

5.5 מ״ל

 שפתון טבעי
 לימון

 ליפ גלוס אדום

מסיכת יופי לפנים להזנה ולחידוש העור ולמראה רענן 

ושמני  לבן  חימר  הספירולינה,  באצת  עשירה  וזוהר. 

המינרלים  הוויטמינים,  את  לעור  המספקים  איכות 

E לחידוש  וחומרי ההזנה הדרושים לו, בתוספת ויטמין 

התאים ולניקוי וריכוך העור.

50 מ״ל

מסיכת פנים 
 אנטי אייג׳ינג
ספירולינה וחימר לבן



שמן תשרית המופק מפרחי קלנדולה אורגניים, מתאים 

לעור עדין ומסייע לחידוש ולהרגעת העור, עשיר בנוגדי 

חימצון ומעניק לעור רכות וגמישות למראה זוהר. מעולה 

לתינוקות וילדים, למניעת סימני מתיחה ולשיקום העור 

אחרי פציעה, ניתוח או פגיעה עורית.

100 מ״ל

שמן קלנדולה 
אורגני
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מסיכת פנים ייחודית לניקוי פנים עמוק. המסיכה סופחת 

ועשירה  מהנקבוביות,  לכלוך  ומנקה  מהעור  שומנים 

ויטמינים,  שמספקים  ירוק  ובתה  הספירולינה  באצת 

מינרלים וחומצות שומן להזנה ולהרגעת העור. מתאים 

לעור שמן שנוטה לפצעונים.

50 מ״ל

מסיכת פנים 
 לניקוי עמוק

ספירולינה וחימר ירוק

משחה צמחית על בסיס שמן משרה קלנדולה המסייעת 

שילוב  מכילה  העור.  תאי  ולהתחדשות  העור  להרגעת 

שמן  המפ,  שמן  כמו  קרה  בכבישה  איכות  שמני  של 

ו-9,   6  ,3 באומגה  העשירים  מורינגה  ושמן  אובליפיחה 

ויטמינים ונוגדי חימצון להזנה ולחות לעור, חמאת קקאו 

ולריכוך העור ושמנים אתריים  וחמאת שיאה לגמישות 

לבנדר ועץ התה להרגעת עור בעייתי או מגורה.

50 מ״ל

משחת 
קלנדולה

והיגיינת כף הרגל. נוסחה  תרסיס לשמירה על בריאות 

ייחודית למניעת ריחות, פטריות ובעיות עור וציפורניים 

בכף הרגל. יעיל לזמן ממושך ומתאים לשימוש יומיומי.

120 מ״ל

 ספריי להגיינת
 כף הרגל

רוזמרין
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טיפולי  פתרון  מספק  מורינגה  שמן  שלנו.  הדגל  מוצר 

 ,E-ו  B ,A בוויטמינים  עשיר  השמן  יעיל.  וקוסמטי 

נספג  הוא  הזדקנות.  תהליכי  המעכבים  חימצון  בנוגדי 

בקלות, מרגיע, מרכך ומזין, מחדש את תאי העור, מנקה 

מורינגה  שמן  אייג׳ינג.  לאנטי  ומסייע  הנקבוביות  את 

גרון,  )אוזניים,  בדלקות  לטיפול  עור,  לבעיות  גם  יעיל 

מפרקים(, באפטות ובפצעים בפה.

30, 120 מ״ל

המספקים  טבעיים  אוקסידנטים  ואנטי  ויטמינים  מכיל 

את  ומרגיע  מרכך  מגן,  אייג׳ינג.  ואנטי  מושלמת  הזנה 

העור, מסייע להתחדשות התאים והרקמות ומשקם עור 

פגוע ויבש או עור מצולק לאחר טראומה.

30 מ״ל

שמן זרעי 
מורינגה 

אורגני

שמן חוחובה 
אורגני

הטבע שלנו כל כך חכם ועשיר בכל המרכיבים שהפנים שלך צריכות, 
ומכילים  חימצון  בנוגדי  העשירים  טהורים,  שמנים  לך  ארזנו  לכן 
בקמטים  מעולה  מטפלים  הם  הצמח.  של  ותכונותיו  סגולותיו  את 
שלא  עשירים  כך  כל  הם  וזוהר.  לחות  לפנים  ומעניקים  ובפיגמנטציה 
הוספנו להם כלום. כל שנשאר הוא למצוא את הסרום המתאים לעורך 

ולמרוח יום יום לפני השימוש בקרם פנים.

 שמנים טהורים
מכבישה קרה
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אולאית,  בחומצה  ובייחוד  שומן  בחומצות  עשיר  השמן 

העור  את  ומבריא  מחייה  מרכך,   .A-ו  B ,K וויטמיני 

אייג׳ינג,  לאנטי  מסייע  וחיוניות,  ברק  מעניק  והשיער, 

מרגיע עור מגורה ופגוע, מאחה צלקות ומשקם את העור. 

30 מ״ל

הודות  קמטים  ולהחלקת  אייג׳ינג  לאנטי  מעולה  שמן 

חיוניות  שומן  וחומצות  חימצון  נוגדי  של  נדיר  לאוצר 

כמו חומצה לינולאית ופיוניקית. להחייאה והבראה של 

עור הפנים, לייצור מוגבר של תאי אפידרמיס, להבהרת 

כתמי שמש ופיגמנטציה ולטיפול בכל סוגי העור למראה 

עור צעיר, זוהר ובריא.

30 מ״ל

שמן אבוקדו 
אורגני

שמן זרעי 
רימונים

מופק מפרי האובליפיחה. צבעו עז והוא עשיר בחומצות 

ובמרכיבים  ו-C, בביופלבנואידים   E A בוויטמין  שומן, 

ונוגדי חימצון. מסייע לשיקום העור אחרי  נוגדי דלקת 

פגיעה, כוויות, פציעות, סמני מתיחה ועוד. מזין, מרגיע 

ומעניק לחות לעור. 

30 מ״ל

שמן 
אובליפיחה

השמן מופק בתהליך טבעי מאגוז הארגן המרוקאי, והוא 

עשיר באומגה 3, 6 ו-9, בוויטמין E ובנוגדי חימצון חזקים. 

שימושים  בעל  והוא  שלו,  התזונתי  בעושר  ידוע  השמן 

רבים במסורת העתיקה ברפואת צמחים ובטיפוח הטבעי 

לעור ולשיער. מעניק רכות מיוחדת, ברק וחיות לשיער 

ולעור הפנים.

30 מ״ל

שמן ארגן 
אורגני
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חיוניות  שומן  בחומצות  ועשיר  הבר  ורד  משיח  מופק 

ובוויטמינים C ,E וחומצה רטינואית מוויטמין A הנקשרת 

תאים  ולייצר  להתחדש  להם  ומסייעת  התאים  לקרומי 

לכל  מתאים  אייג׳ינג.  לאנטי  יותר  ואפקטיביים  חזקים 

סימני  פגוע,  עור  ולשיקום  שומני  עור  כולל  העור  סוגי 

למטרות  קלינית  שנבדק  היחיד  השמן  וכתמים.  מתיחה 

ריפוי חתכים והעלמת צלקות והוכח כשמן ריפוי ואיחוי 

לעור. 

30 מ״ל

שמן רוז היפ

ויטמין E הוא אחד מנוגדי החימצון החזקים ביותר בטבע, 

ולכן תורם לאנטי אייג׳ינג ולהאטת תהליכי ההזדקנות. 

הוא מחדש ומזין את התאים ואת הרקמות, ומעניק לעור 

מראה צעיר, גמיש, רענן ובריא. 

15 מ״ל

 E ויטמין
טהור צמחי

 מגוון מזונות-על
ותוספי תזונה 
לפתרון משלים ויעיל בשיטת

IN & OUT 

מזון-על וקוסמטיקה טבעית

החומרים האיכותיים ביותר במחירים הטובים ביותר!

בקרו באתר ״ספירולינה פול לייף״ ונשמח לעזור גם בטלפון



וצמחי  טהורים  משמנים  מסורתית  בשיטה  מיוצרים  שלנו  הסבונים 
וניחוחות מהטבע המזינים את העור ומגינים עליו,  מרפא, מזונות-על 
והם גם מטפלים במגוון בעיות עור. הסבונים מתאימים לילדים ומבוגרים 

וחלקם אף לתינוקות רכים.

גרם יחידה: כ-120  |  משקל  ומבשמים סינתטיים  SLS, פראבנים  ללא 

 סבונים מוצקים
טבעיים

לריכוך  שועל  בשיבולת  עשיר  מזין,  טיפולי  סבון 

לניקוי  חוואר  אדמת  בעייתי.  או  מגורה  בעור  וטיפול 

מרגיע  לחות,  המעניק  קלנדולה  שמן  והזנה,  עמוק 

ומשקם ושמן לבנדר להרגעה, חיטוי וניחוח עדין.

קלנדולה, חוואר, 
שיבולת שועל

עור,  לבעיות  ומסייע  המפ  שמן  המכיל  ייחודי  סבון 

פסוריאזיס, אסתמה של העור ואדמומיות, שיבולת שועל 

לריכוך וטיפול, חימר לבן לניקוי והזנת מינרלים, שמן קיק 

להבראת העור ושמנים אתריים לבנדר, לימון ואקליפטוס.

שמן המפ, שיבולת 
שועל, חימר לבן

מכיל את מזון העל היפני מאצ׳ה, העשיר בנוגד החימצון 

EGCG שנמצא בתה הירוק! בסבון זה השתמשנו באבקת 

ונענע,  ירוק  תה  ובתמצית  ומאזנת  המרגיעה  מאצ׳ה 

שמרעננת וממריצה, כשילוב מנצח של השניים. 

אבקת מאצ׳ה, 
תמצית תה ירוק

בשילוב  ורדים  ועלי  ורדים  במי  עשיר  מטהר  סבון 

תמצית וניל ותפוז. הסבון על בסיס שמן קוקוס העשיר 

להזנת  יסודי,  לניקוי  לבן  ובחימר  היאלורונית  בחומצה 

העור, לחידוש התאים ולריכוך.

חימר לבן, עלי 
ורדים, וניל

- 28 -



והאנרגיה  התזונה  פצצת  את  המכיל  טיפולי,  סבון 

נוגדי  מינרלים,  בוויטמינים,  העשירה  ספירולינה!   -

שיאה  חמאת  שקדים,  שמן  עם  בשילוב  וחלבון  חימצון 

ושמן קוקוס, שמן אתרי עשב לימון ואבקת ספירולינה 

אורגנית לאנטי אייג׳ינג טבעי ולעור נעים וחלק.

ספירולינה, עשב 
לימון

מורינגה,  הבריא  העל  מזון  את  המכיל  משובח  סבון 

שהוא עץ מרפא המסייע למגוון בעיות בריאותיות, אנטי 

דלקתי, מזין את העור ועשיר במינרלים ונוגדי חימצון, 

בשילוב  פצעונים,  עם  ועור  מעורב  שמן,  לעור  מתאים 

שמן אתרי, אנטי פטרייתי גרניום. בניחוח פריחה נפלא.

מורינגה, גרניום

טבעי  נא  קקאו  אבקת  מכיל  שלנו  השוקולד  סבון 

העשירה במגנזיום, ברזל ונוגדי חימצון, חמאת קקאו נא 

ללחות והזנה עמוקה, שמן זית, חמאת שיאה, שמן קוקוס 

לריכוך וגמישות העור. בניחוח שוקולדי וניל ותפוז.

אבקת קקאו טהור, 
חמאת שיאה

כמו:  איכות  עשוי משמני  ריחות רעים,  סבון שמנטרל 

המרככים  זית  ושמן  המפ  שמן  קיק,  שמן  קוקוס,  שמן 

ומזינים את העור, אנטי בקטריאליים ומטפלים בבעיות 

עור בשילוב עם שמן עץ התה הטיפולי והמחטא, תמצית 

ריחות  המנטרל  טחון  שחור  וקפה  מרעננת  ירוק  תה 

ועושה פילינג עדין לחידוש שכבת התאים העליונה.

קפה שחור, שמן 
קוקוס, עץ התה

הרימון עשיר בנוגדי חימצון וידוע בתכונותיו לשימור 

העור, שיקום, הזנה וטיפול בפיגמנטציה. מכיל אבקת 

לאנטי  אדום  תה  תמצית  רימון,  זרעי  שמן  רימונים, 

אובליפיחה  ושמן  שיאה  חמאת  קוקוס,  שמן  אייג׳ינג, 

המשקם ומחדש תאי עור. בניחוח מתוק של רימון.

שמן זרעי רימון, 
אבקת רימון, 

אובליפיחה
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סבון מוצק המכיל יותר מ-80% שמן זית טהור ומתאים 

לעור עדין ורגיש. שמן זית ידוע כמחולל פלאים לעור 

ומהווה מרכיב לחות טבעי מעולה לבעיות עור, לריפוי 

והרגעה. סבון מעודן ללא תוספת ריח או שמנים אתריים.

קסטילי - שמן זית 
טהור

ממריץ  מתובל,  ניחוח  בעל  ייחודי  תבלינים  סבון 

ומעורר עשיר במגוון תבלינים: קינמון - אנטי דלקתי, 

מחטא, מחמם, משכך כאבים ומרגיע. ציפורן - ממריץ, 

מעורר, מחמם, אנטי חיידקי, מצוין לעור. תפוז - מרומם, 

משפר   - מוסקט  אגוז  ומשמח.  עיכול  משפר  ממריץ, 

עיכול, מאלחש, ממריץ ומחמם.

תבלינים - קינמון, 
ציפורן, מוסקט

ואנטיבקטריאלי  דלקתי  אנטי  מחטא,  טיפולי  סבון 

הודות לכורכום ושמן האורגנו שבתוכו. מכיל חימר ירוק 

הסופח שומנים ומנקה ביסודיות את הנקבוביות ושמנים 

אתריים לבנדר ועץ התה לחיטוי, טיפול והרגעת העור. 

מעולה לעור שמן הסובל מפצעונים.

כורכום, אורגנו, 
חימר ירוק

ופרחי  טחונים  משמש  מגרגירי  עדין  פילינג  סבון 

חדשה  עור  שכבת  וחשיפת  העור  לשיקום  קלנדולה 

הממריץ  חימצון  נוגד   - טבעי   C ויטמין  מכיל  וצעירה. 

ייצור הקולגן בתא לגמישות העור, ושמן קלנדולה  את 

האנטי בקטריאלי לאיחוי העור והתחדשות התאים. 

פילינג - גרעיני 
 C משמש וויטמין

טבעי

ויטמינים  בנוגדי חימצון,  מכיל את מזון העל העשיר 

חיוניים ומינרלים - תותי הגוג׳י ברי! התורמים להזרמת 

עור  תאי  להסרת  עדין  כפילינג  בסבון  ומשמשים  הדם 

בעור  לטיפול  מצוין  הצעירה.  העור  שכבת  ולחשיפת 

בעייתי עם פצעונים ואדמומיות.

אבקת גוג׳י ברי, 
תותי גוג׳י ברי
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 קולגן
מוצר הבית שלנו!

וכבר  בקולגן  משתמשת  ״אני 
זה  מרוצה,  מאוד  תוצאות!  רואה 
קמטוטים,  ומחליק  הפנים  לעור  ברק  נותן 
הציפורניים פחות נשברות, ומאז שאני לוקחת 

אני מרגישה יותר נמרצת. תודה לכם!״

 חלבון הקולגן הוא האחראי על רקמות החיבור בגוף ועל החוזק שלהן,
ולכן תורם למיצוק וגמישות העור והשיער. איזה כיף שאפשר לצרוך 

אותו בקלות כזאת, ולהאט את הזדקנות העור.

אנטי אייגינ׳ג ועור פנים חלק
גמישות וחיזוק השרירים, המפרקים והסחוסים

חיזוק הציפורניים ושורשי השיער
שיפור זרימת הדם 

יצירת אנרגיה בתאים

ניתן לרכוש באבקה או בקפליות

 קולגן לאנטי אייג׳ינג,
עור פנים צעיר ושיער חזק ומלא.



ספירולינה פול לייף בע"מ

מזון על וקוסמטיקה טבעית

077-7006377

www.spirulina.co.il f  


