
Kozmetikë e avancuar natyrale

Trajtime për fytyrë, trup, flokë dhe linja të aromatizuara



         PASIONI ITALIAN PËR BUKURINË 

Trajtime për fytyrë, trup, flokë dhe linjat e parfumuara me ekstrakte
bimore, shumë të përshtatshme me lëkurën, të formuluara gjithashtu 
edhe për lëkurën më të ndjeshme.

Nga përvoja bimore e Bios Line-it, në 2001 Nature's, u zgjodh marka e 
kozmetikës se avancuar natyrale, që shfrytëzoi efektivitetin e ekstrakteve 
bibimore, duke përzgjedhur përbërësit më të mirë aktiv dhe 
lëndën e para nga e gjithë bota, por produktet janë terësisht Italiane.

Nature’s ofron një gamë të plotë të trajtimeve për fytyrë, trupi dhe flokë, 
dedikuar për gratë, burrat dhe fëmijët dhe për të gjitha llojet dhe nevojat 
e lëkurës.

Ekstraktet e pastra të bimëve dhe përbërësit e bujqësisë organike 
prodhohen me teknologjitë më të përparuara të prodhimit në formulat 
për për kujdesin e lëkurës dhe në linjat e parfumuara të karakterizuara nga 
aromat sensuale dhe mbështjellëse.
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Nga zemra e agrumeve mesdhetare Nature's krijon 5 trajtime 
të përshtatshme për të gjitha llojet e lëkurës, 

me fuqinë super hidratuese të ujit unicelular bio dhe 
ekstrakteve të pastërta bimore.



PASTRIM DHE TONIFIKIM

HIDRATIM

KUNDËR RRUDHAVE

LËKURË E KOMBINUAR DHE E YNDYRSHME

LËKURË E NDJESHME

Me bazë ujore njëqelizore të Kivit*
Për të lëkurë normale dhe të thatë.

Me bazë ujore njëqelizore të Bergamotit*
Për të gjitha llojet e lëkurës.

Me bazë ujore njëqelizore të Portokallit të Kuq*
Për lëkurë të pjekur dhe kundër rrudhave të parakohshme.

Me bazë ujore njëqelizore të Mandarinës së Gjelbër*
Për lëkurë të kombinuar dhe të yndyrshme.

Me bazë ujore njëqelizore të Klementes*
Për të lëkurë të ndjeshme.

Shuaj etjen e lëkurës tënde çdo ditë....



PASTRIM DHE TONIFIKIM
Me bazë ujore njëqelizore të Bergamotit*
Për të gjitha llojet e lëkurës.

PËR TË 
GJITHA LLOJET E 

LËKURËS

MICELLAR WATER FACE AND EYES  UJË MICELAR PËR FYTYRË DHE SY
Largon grimin, tonet dhe zbutë lëkurën.
Nga kërkimet e Nature’s, një ujë i jashtëzakonshëm 3në1 që largon grimin, tonet, hidraton dhe nuk ka nevojë për 
shpëlarje. Heq grimin dhe papastërtitë, duke e lënë lëkurën të butë, të freskët dhe të hidratuar.
Përmban: Bergamot organik ujë me rifreskim, veprim pastrues dhe Ekstrakte të lule mistrit me veti zbutëse.
*me Cornflower*
PPërdorimi është shumë i thjeshtë: Pastro lëkurë me disa copëza pambuku të njomura me Micellar Water. Në rast të 
grimit të rezistueshëm ndaj ujit, lëri copëzat e njomura të pambukut në kontakt me lëkurën për disa sekonda. Nuk 
ka nevojë për shpëlarje. Pa alkool dhe aromë.
Paketimi: 200ml

Varieteti më i çmuar i Bergamotit kultivohet në pemët e lashta të agrumeve të vendosura midis bregdetit dhe maleve 
të Kalabrisë. Uji jashtëzakonisht i pastër merret nga shtrydhja e frutave. Sigurohet nga qelizat vitale të bimës dhe pasurohet 
me trace elements*, vitamina dhe vajrav esenciale. Uji njëqelizor Organik i Bergamotit është një burim natyral i gjallërisë së 
lëkurës, me një efekt freskues dhe pastrues.
Përbërësit aktiv natyral: Uji Bergamoti organik një qelizor: pastrues – Vaj bajame i ëmbël: ushqyes, zbutës – Ekstrakt 
shege: ri-ekuilibrues – Acid Mandeliç: eksfoliant – Ekstrakt lajthie: zbutje – Rruaza Jojobe: zbutje, hidratues– Lule portokalli: 
Rigjallëruese.Rigjallëruese.
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UNICELLULAR TONING WATER  UJË TONIFIKUES NJËQELIZOR
Përdoret pas pastrimit të fytyresë në çfaredo kohe të ditës. Ky trajtim i jep lëkurës një energji dhe vitalitet të 
jashtëzakonshëm. Formula e tij është unike, falë Ujit Njëqelizor Bergamot*, që është i pasur me vitamina dhe elemente 
esenciale për lëkurën, si dhe përmban lule portokalli të cilat gadualisht ndihmojnë në hidratimin e epidermes si dhe 
rrisin efikasitetin e trajtimit.
*me lule Portokalli
PPërdorimi: aplikoje duke përdorur pambuk për pastrim të fytyrës, në fytyrë, qafë dhe dekolte, pasi ta keni pastruar 
fytyrën mirë.
Paketimi: 200ml

TWOSTAGE EYE AND LIP MAKEUP REMOVER  PASTRUES MAKIAZHI NË DY FAZA
Një pastrues makiazhi tepër i butë, po ashtu i përkryer për sytë e ndjeshëm. Formula e tij bifazike eliminon të gjitha 
llojet e makiazhit, madje edhe ato ujë rezistente, pa lënë asnjë mbetje.
Përmban: Uje njeqelizor te Bergamotit*, ekstrakt hamameli dhe vaj ulliri për të siguruar pastrim aktiv me butesinë 
mme të madhe.
*me Hamamelis* dhe vaj ulliri
Perdorimi: tundeni shishen mire derisa te krijohet nje mase homogjen, me ndihmen e pambukut per pastrim te grimit 
aplikojeni ne fytyre dhe sy.
Me ujë njëqelizor Bergamoti* dhe Hamamelis.
Paketimi: 125 ml

MOISTURIZING CLEANSING MILK FACE AND EYES   QUMËSHT PËR PASTRIM TË FYTYRËS DHE SYVE
IdIdeal për pastrim të përditshëm, ky emulsion i butë largon lehtësisht makiazhin dhe papastërtitë, duke e lënë lëkurën 
të butë dhe gati për fazën tjetër të trajtimit.
Përmban: ujë njëqelizor të Bergamotit me efekt rifreskues dhe pastrues, vaj të bajamë së ëmbël i cili ushqen dhe 
zbut, si dhe njëmori rigjeneruese dhe tonifikuese ekstraktesh të bimëve.
*me Mandorlo* të ëmbël dhe komplek të fitoekstrakteve tonifikuese
Përdorimi: apikoje në mëngjes dhe në mbrëmje në fytyrë dhe qafë të lagur, pastaj shplajeni.
Paketimi: 150ml

PPURIFYING CLEANSING GEL  XHEL PASTRUES
Xhel i freskët dhe shkumues që pastron dhe balancon lëkurën e fytyrës në vetëm një hap.
Uji i bergamot organik njëqelizor e tonifikon dhe rigjallëron, ndërsa ekstraktet e shegës dhe panjës ndihmojnë në 
rregullimin e prodhimit të sebumit.
Formula përmban edhe një përbërës të veçantë kundër papastërtisë me një efekt pastrues dhe ashpërshues, i cili 
ndihmon të kthejë balancin fiziologjik të lëkurës.
*me akstrakte shege dhe panje
PPërdorimi: në fytyrë dhe qafë të lagur, pastaj shplajeni.
Paketimi: 150ml
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LËKURË E NDJESHME
Me bazë ujore njëqelizore të Klementes*
Për të lëkurë të ndjeshme.

FACE CREAM FOR SKIN SUFFERING FROM REDNESS SPF 20  KREM KUNDËR SKUQJES SPF20
Mireqenie dhe mbrojtje per lekure ultra-delikate qe vuan nga skuqja, me Uje Organik njeqelizor te Klementes.
Kreme per Lekura te Ndjeshme, te prirura per skuqje. Cilesia e saj prej kadifeje permbane Uje Njeqelizor te 
Mandarines se Kuqe*, i cili ushqen dhe i jep shkelqim lekures, mbron lekuren e skuqur nga agresionet e jashtme: te 
ftohtit, era dhe dielli.
*me akstrakt Jamballi
PPërdorimi aplikojeni në fytyrë dhe qafë të pastër, në mëngjes dhe në mbrëmje.
SPF20
Paketimi: 50ml

Lëkura e ndjeshme që është e prirur për skuqje ka nevojë për butësi. Uji organik njëqelizor i Klementes* sjellë substanca 
qetësuese, ribalancuese dhe mbrojtse. Kremi me përbërës organik është i dedikuar për lëkurë ultra të ndjeshme që vuan 
nga skuqja, duke i dhënë fytyrës mirëqenie të menjëhershme. Ofron mbrojtje nga dielli.
Përbërësit aktiv natyral: Uji njëqelizor Klemente, jamball, acid hialuronik, vaj ulliri, filtra dielli.
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KUNDËR RRUDHAVE
Me bazë ujore njëqelizore të Portokallit të Kuq*
Për lëkurë të pjekur dhe kundër rrudhave të parakohshme.

ANTIWRINKLE EYE AND LIP AREA  KREM KUNDËR RRUDHAVE PËR SY DHE BUZË
Krem specifik për të relaksuar lëkurën delikate përreth syve dhe buzëve.
Cilësia e tij prej kadifeje përmban Ujë Njëqelizor të Portokallit të Kuq* dhe Acidit Hyaluronik, me tri pesha molekulare 
për një hidratues intensiv dhe rindërtim të efektshëm, ndërsa prezenca e kompleksit Fitoceramide dhe Peptide 
stimulon prodhimin e kolagjenit dhe përmireson elasticitetin e lëkurës.
Përdorimi: masazhojeni me lëvizje rrethore zonën e syve dhe buzëve, në mëngjes 
ddhe në mbrëmje.
*me Acid Hialuronik, Polisakaride dhe Peptide
Paketimi: 15 ml

Me bazë ujore njëqelizore të portokallit të Kuq (vaj i portokallit të Seviljes) njëqelizore. Për tonifikimin dhe parandalimin e 
shenjave të plakjes.
Një varietet i çmueshëm i Portokallit të Kuq është kultivuar në pemishtet e lashta të agrumeve që gjenden midis bregdet 
dhe maleve të Kalabrisë. Uji i pastër i jashtëzakonshëm perfitohet nga shtrydhja e frutit. Ai nxirret prej qelizave jetike të 
bimës dhe pasurohet me elemten gjurmë, vitamina dhe vajra esenciale. Uji njëqelizor i Portokallit të Kuq është burim 
natyral i vitalitetit për lëkurën, me një efekt rifreskues dhe patrues.
PPërbërësit aktiv natyral: Ujë Njëqelizor i Portokallit të Kuq, Acid hialuronik, Fitoceramide, Peptide dhe Vitaminë E.
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HYALURONIC ACID CONCENTRATED DROPS  PIKA TË ACIDIT HIALURONIK
Koncentrat jashtezakonisht i pastër për bukurinë e fytyrës tuaj që përmban Ujë Njeqëlizor, me një nga përbërsit me 
efektiv: Acidit Hialuronik, i cili i jep lëkurës tonifikim dhe elasticitet.
Shkelqimi dhe cilësia e tij, zbut, forcon dhe rikthen rininë e fytyrës.
Acidi Hialuronik është substancë natyrale prezente në lekurë që ndihmon në ripërtrirjen e lëkurës, elasticitet dhe 
tonifikim. Për një veprim intensiv kundër moshës, është e kombinuar me Ujë Njëqelizor të Portokallit të Kuq*, i pasur 
mme Vitamina dhe elemente gjurmë.
*me Acid Hialuronik
Vetëm disa pika janë të nevojshme për efikasitet maksimal.
Perdorimi: mund të përdoret cdo ditë para përdorimit të kremit të zakonshëm, për të rritur efikasitetin, apo thjesht 
për ata që preferojnë një cilësi të lartë, vecanërisht është efikase për Lëkurë të përzier, në sezonen e verës, në klimë 
të nxehtë dhe të lagësht.
Paketimi: 30ml

ANTIANTIWRINKLE FACE CREAM SPF 15  KREM KUNDËR RRUDHAVE
Forcon dhe relakson lëkurën dhe lufton shenjat e plakjes. Formula e tij përdor një përqendrim të lartë të Acidit 
HIlauronik, me tre pesha të ndryshme molekulare, që relakson rrudhat dhe hidraton lëkurën.
Ai gjithashtu, përmban një kompleks të Fitoceramide dhe Ujë Njëqelizor të Portokallit të Kuq*, që përmirëson 
elasticitetin e lëkurës dhe mbron atë nga rrezet UV. Po ashtu përmban SPF 15.
*me Acid Hialuronik dhe Fito-Ceramide
Perdorimi: aplikojeni në fytyrë dhe qafë të pastër,  në mëngjes dhe në mbrëmje.
PPaketimi: 50 ml

NOURISHING CREAM FACE MASK   KREM USHQYES MASKË PËR FYTYRË
Funksion të dyfishtë: krem kundër plakjes gjatë ditës dhe maskë rigjeneruese gjatë natës.
Krema Ushqyese Maska e Fytyrës është një tretman i çmuar që mund të përdoret edhe si krem edhe si maskë, për të 
hidratuar dhe ushqyer intenzivisht lëkurën e fytyrës, duke i dhënë një dukje më të freskët dhe më të ndritshme.
Si maskë është ideale që të përdoret para se të shkoni të flini: efekti kundër plakjes vepron gjatë fjetjes, kështu që, më të 
zgjuar, ju keni një dukje të relaksuar dhe një lëkurë të ushqyer dhe të rigjallëruar thellësisht. Për të rritur rezultatet, në 
mmëngjes përdoreni vetëm si një krem, por duke e përdorur lirshëm dhe duke e lënë që të përthithet në tërësi gjatë 
natës, pa e shpëlarë.

Përdorimi si maskë rekomandohet për lëkurë normale dhe të thatë, kurse përdorimi si krem ditor 
rekomandohet në raste të lëkurës shumë të thatë dhe të dehidruar.
Përmban Ujë Njëqelizor të Portokallit të Kuq Organik me një veprim hidratues dhe antioksidant dhe Phytoceramides, 
substancë bimore që kontribuojnë në përmirësimin e elasticitetit dhe njëtrajtshmërinë e lëkurës.
Formula e saj përmban edhe: Acid Hyaluronic, me fuqinë e tij hidratuese të mirënjohur, Vaj të Bajameve të Ëmbla dhe 
Gjalpë SGjalpë Shea, që e ristrukturojnë dhe mbrojnë lëkurën.
*me Acid Hialuronik dhe Fito-Ceramide

Përdorimi: Si maskë rekomandohet për lëkurë normale dhe të thatë: vetëm shpërndajeni një shtresë të barabartë dhe 
lëreni gjatë gjithë natës nëse dëshironi, deri sa të përthithet tërësisht, pa e shpëlarë.
Në rast se keni lëkurë shumë të thatë dhe të dehidruar, Krema Ushqyese Maska e Fytyrës është po ashtu e përkryer të 
përdoret edhe si një tretman ditor.
E jashtëzakonshme edhe për përdorim pas nxirjes në diell.
PPaketimi: 50 ml
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HIDRATI
Me bazë ujore njëqelizore të Kivit*
Për të lëkurë normale dhe të thatë.

NOURISHING HAND CREAM  KREM PËR DUAR
Ky krem për duar është shumë hidratuese, ideal për të parandaluar skuqjet dhe qarjet e lëkurës. Thithet shpejt, pa 
yndyrosur, duke e lënë lëkurën të butë, të ushqyer dhe të lëmuar.
Me Ujë njëqelizor të Kivit Organik, ushqyes dhe freskues, dhe me Niseshte Orizi, qetësues dhe mbrojtës.
*me Niseshte Orizi dhe Vitaminë E
Përdorimi: vendoseni në duar një shtresë të hollë disa herë gjatë ditës, masazhojeni 
dederisa të absorbohet tërësisht.
Paketimi: 75 ml

Me bazë ujore njëqelizore të Kivit. Për të hidratuar, ushqyer dhe dhënë lëkurës cdo komfort për të cilin ka nevojë gjatë cdo 
momenti të ditës.
Midis rripave të tokës që gjenden në mes të detit dhe maleve të Kalabrisë, rritet një varietet i cmueshëm i Kivit. Ujë 
jashtëzakonisht i pastër përfitohet nga shtrydhja e frutit. Ai nxirret prej qelizave jetike të bimës dhe pasurohet me elemten 
gjurmë, vitamina dhe vajra esenciale. Uji njëqelizor i Kivit është burim natyral i vitalitetit dhe hidratimit për lëkurën.
Përbërësit aktiv natyral: Vitamina E, Acidi Hialuronik, Kafeinë, Fitoceraminde.
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EYE BAGS AND DARK CIRCLES  KONTUR I SYVE QESKA DHE RRATHË TË ERRËT
Ndihmon parandalimin dhe pakësimin e shenjave të lodhjes në zonën e syve, falë një përzierjeje të agjenteve aktiv 
specifik: kafeinë, me një efekt stimulues, escinë dhe ekstrakt ash* për të përmiresuar ruajtjen e ujit dhe minimizuar 
fryrjen e qeskave të syve dhe rrathët e errët, uji njëqelizor i Kivit* dhe Acidi Hialuronik lemojnë rrudhat e vogla dhe 
ndihmojnë që të sigurojnë një pamje më të freskët.
*me Kafinë, Escina dhe ekstrakt Ash*
PPërdorimi: masazho me lëvizje rrethore në zonën e syve në mëngjes dhe në mbremje.
Paketimi: 15ml

MOISTURIZING FACE CREAM   KREM HIDRATUES
Për një fytyre të re, të ndritshme, duke ju falenderuar kësaj formule që përmban përbërës aktiv me një efekt të 
fuqishëm hidratues.
Së pari dhe me kryesorja, Acidi Hialuronik me tre pesha të ndryshme molekulare, që ndihmon lëkuren të rikthej 
bilancin hidratues dhe ta ruaj atë në cdo moment gjatë gjithë ditës, dhe Vitaminë E dhe Ujë Njëqelizor të Kivit, për 
ttonifikim dhe freski të lëkurës.
*me Vitaminë E dhe Acid Hialuronik
Përdorimi:  vendoseni në fytyrë dhe qafë të pastër, në mëngjes dhe në mbrëmje.
Paketimi: 50 ml
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LËKURË E KOMBINUAR DHE E YNDYRSHME
Me bazë ujore njëqelizore të Mandarinës së Gjelbër*
Për lëkurë të kombinuar dhe të yndyrshme.

Me bazë ujore njëqelizore të Mandarinës së Gjelbër Organike për të balancuar lëkurën e kombinuar dhe të yndyrshme.
Një varietet shumë i çmueshëm i Mandarinës së Gjelbër, është kultivuar në pemishtet e lashta të agrumeve të gjenduara 
midis bregdetit dhe maleve të Kalabrisë. 
Uji jashtëzakonisht i pastër përfitohet prej shtrydhjes së frutit. Ai merret prej qelizave jetike të bimës dhe pasurohet me 
elemente gjurmë, vitamina dhe vajra esenciale. Uji njëqelizor i Mandarinës së Gjelbër është burim natyral i vitalitetit dhe 
ekuilibrit për lëkurën.

PPërbërësit aktiv natyral: Ujë Njëqelizor i Mandarinës së Gjelbër, Ekstrakt i alges Laminare, Acid Hialuronik, Mat Aktiv, 
Elstrakt i bredhit të Kuq.
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REBALANCING FACE GEL CREAM  KREM XHEL PËR RIBALANCIMIN E LËKURËS
Me ujë njëqelizor të Mandarinës së Gjelbër dhe Alges Laminare Xhel që largon shkëlqimin, i payndyrshem dhe që 
përthithet lehtë, i cili ndihmon normalizimin e sebumit të tëpert, lufton dhe ekuilibron zonat e yndyrshme, si dhe 
minimizon papërsosmeritë e lëkurës.

Përmban: Ujë njëqelizor të mandarinës së gjelbër, me një efekt rifreskues dhe tendosës dhe ekstrakt të Alges Laminare, 
pastruese dhe lëmuese.
**me ekstrakt Alges Laminare

Përdorimi: vendoseni ne fytyre dhe qafe te pastruar mire, ne mengjes dhe ne mbremje..
Paketimi: 50 ml

PURIFYING AQUAGEL MAT EFFECT SPF20  XHEL UJOR PASTRUES ME EFEKT MAT
Me ujë njëqelizor të mandarinës së gjelbër organike dhe luleve të zambakut të ujit.
Xheli Ujor Pastrues me Efekt Mati është një krem-xhel i lehtë dhe i butë, ideal për lëkurë të përzier dhe të papastër me 
një efekt mati dhe SPF20 filtër mbrojtës ndaj diellit.
Cilësia e saj uCilësia e saj ultra e lehtë e hidraton lëkurën tuaj thellësisht pa e bërë të ndihet e yndyrshme, duke ju dhënë një ten 
perfekt dhe redukton dukjen e poreve.
I jep lëkurës suaj dukje të menjëhershme butësie, të ndritshme dhe uniforme.

Uji njëqelizor i mandarinës së gjelbër organike i siguron një balancë të pastërtisë dhe veprim të ashpër. Përmban 
ekstrakte të lules së zambakut të ujit me veti qetësuese dhe antioksiduese për të ndihmuar kundër irritimit të jashtëm.
I përsosur edhe për lëkurën e meshkujve
*me lule Zambaku

PPërdorimi: vendoseni në fytyrë dhe qafë. Përthithet shpejt.
Paketimi: 50 ml
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ARGA PËR FYTYRË DHE TRUP
Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
Produkte për fytyrë, trup dhe multifunksionale

PËR TË 
GJITHA LLOJET 
E LËKURËS
DHE FLOKËVE

Të gjitha zgjidhjet për të ushqyer lëkurën e fytyrës dhe trupit, po ashtu dhe flokët, me 98.85% vaj të pastër të Arganit, të 
çertifikuar organik dhe të pasuruar me vaj esencial të Litsea cubeba*. Efektiviteti i vajit të Arganit vjen nga përmbajtja e tij 
e lartë e acideve yndyrore dhe vitaminave, 300% më shumë i pasur se vaji i ullirit: që e bën atë një eliksir bukurie  unik në 
botë. Cilësitë e tij janë vulosur dhe përmirësuar në formulat e Arganit, një linjë e plotë që përfshin produkte me vaj Argani 
për fytyrë, trup dhe flokë.

                                                NGA SHKRETËTIRA E BERBERËVE, NJË PEMË SHUMË ANTIKE

                                                                           Se                                                                           Sekreti i nje rinie te gjate.
Vetitë e çmuara të vajit të Arganit në një linjë për fytyrën, trupin dhe flokët. Laboratoret e kërkimit të Nature's kanë 
përzgjedhur Vajin e Arganit, një substancë me origjinë ekskluzivisht vegjetale, të cilën popullsitë berbere e kanë përdorur 
për vetitë e veta të jashtëzakonshme kozmetike.
Një vaj i çmuar dhe i veçante në botë, me përmbajtjen e vet të jashtëzakonshme me:

                                                                    OMEGA6 • FITOSTEROLE • VITAMINË E

PPërbërësit aktiv natyral: Vaj Argani Organik, Moringa Oleifera*, Gjalpë Kariteje, Vaj i Bajameve të ëmbëla, Çaj Redbush*, 
Proteina Vegjetale, Acid Hialuronik.
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PRECIOUS PRECISION CREAM  KREM I ÇMUESHËM PRECIZIONI
Nje krem për të neutralizuar humbjen e tonit të indeve dhe për të luftuar rrudhat e para të mimikes.
Një krem i vlefshëm, për ditën dhe natën, jashtëzakonisht efektiv në kundërveprim në humbjen e tonit dhe luftimin e 
linjave të para të mimikës. Përqendrimi i lartë i Vajit Organik të Arganit e mban lëkurën të ushqyer dhe të butë, ndërsa 
Lule Acmella* kryen një veprim elastik dhe tonifikues. E lë fytyrën më të freskët, të shtendosur dhe rrezatuese.
*me vaj Argani* dhe Lule Akmelle
PPërdorimi:  vendoseni në fytyrë, qafë dhe dekolte duke e masazhur lehtë. I përshtatshëm edhe për konturin e syve 
dhe buzëve.
Paketimi: Qese njëpërdorimshe 10ml

TWENTIFOURHOURS ANTI AGE CREAM  KREM 24 ORËSH KUNDËR RRUDHAVE
Krem dite-nate për parandalimin dhe luftimin e shenjave të para të plakjes, e për garantimin e një hidratimi të thellë.
Përmban Vaj Arganit Orgakin, i pasur me acide yndyrore të pangopura dhe substanca antioksiduese, i cili ushqen 
lëkurën dhe lufton zhvillimin e rrudhave dhe humbjen e qëndrueshmërisë; Gjalpi Shea dhe Vaji Organik i Ullirit i japin 
bubutësi dhe mbrojtje.
Veprimi përfundon me Acidi Hialuronik, i cili ndihmon për të mbajtur epidermën të hidratuar dhe të mbrojtur.
*me vaj Argani * e Gjalpe Kariteje
Perdorimi: vendoseni në fytyrë, qafë dhe dekolte duke e masazhur lehtë.
Paketimi: 50 ml

LIPSTICK  KREM PËR BUZË
Ushqen dhe mbron buzët, dhe krijon një pengesë ndaj sulmeve të jashtme dhe të ftohtit.
**mMe vaj Argani* e Gjalpe Kariteje.
Përdorimi: apikoje direkt në të gjthe ziperfaqen e buzeze, sipas nevojes.
Paketimi: 5.7 ml

DELICATE CLEANSING MILK  QUMËSHT PASTRUES DELIKAT
Pastron butësisht fytyrën dhe sytë, duke lënë lëkurën të freskët, të butë dhe të hidratuar. Ideale për pastrimin e 
përditshëm dhe për të gjitha llojet e lëkurës.
Falë Organic Argan Oil, ky qumësht garanton butësinë dhe hidratimin dhe ndihmon në parandalimin e shenjave të 
plakjes.plakjes.
Efekti kompletohet nga vetitë detoksifikuese dhe tonifikuese të trendafilit të Damaskut dhe vetive qetësuese të Vajit 
të Lulediellit. I përsosur edhe për konturin e syve, lë lëkurën të pastër, të freskët dhe të butë.
*m vaj Argani* dhe Trendafil damasku.
Përdorimi: Vendoseni në fytyrë, qafë dhe dekolte duke e masazhur lehtë. Pastrojeni me pambuk të lagur ose me ujë 
të vakët.
Paketimi: 200 ml

ARGA PËR FYTYRË
Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
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HANDSBUTTER  KREM PËR DUAR
I butë dhe përthithet shpejt, i pasuruar me vaj Argani Organik, Vaj Ulliri dhe vaj Bajamesh dhe Gjalpë Shea, ushqen 
dhe mbron duart, duke i lënë ato të buta dhe të hidratuara. Ideale për lëkurë të çarë, të skuqur dhe të thatë.
*me vaj Argani* dhe Gjalpe Kariteje

Përdorimi: vendoseni në duar dhe masazhojeni lehtë, derisa të përthithet nga lëkura.
Paketimi: 50 ml

VVELVETY BODY CREAM  KREM TRUPI I KADIFENJTË
Falë përfitimeve të Vajit të Arganit Organik të kombinuar me ato të Makadamia dhe Lulediellit, ky krem rivendos 
nivelin natyror të hidratimit të lëkurës.
Ushqen lëkurën dhe e ndihmon atë të luftojë plakjen e parakohshme dhe humbjen e qëndrueshmërisë dhe 
elasticitetit. 
Hidrolat e Trëndafilit të Damaskut zbusin skuqjet eventuale.
Kështu, lëkura gjen edhe një herë një pamje më të fortë, më të butë dhe me shkëlqim, ndërsa parfumi delikat krijon 
një një ndjenjë të mirëqenies.
*me vaj Argani* dhe Makadamia.

Perdorimi: masazhojeni në lëkurën e trupit pas banjos ose dushit. Absorbohet shpejt.
Paketimi: 200 ml

ARGA PËR TRUP
Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
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PURE ARGAN ORGANIC OIL ECOCERT GREENLIFE CERTIFIED  VAJ ARGANI I PASTËR BIO 

Butesisht i parfumuar, i paster ne 98,85%, i dobishem ne mijera situata, per t’u mbajtur gjithmone me vete.
Olio Puro Bio Argà është një vaj i çmuar kozmetik i çertifikuar nga Ecocert Green Life, i marrë nga farat organike të 
Argani, 98.85% i pastër, i pasuruar me vitamina, antioksidantë natyralë dhe vaj esencial Litsea Cubeba që i jep linjës 
Argà aromën e saj të veçantë dhe të këndshme të agrumeve.
E dobishme në një mijë situata, mund të përdoret e pastër ose të shtohet në kremin e zakonshëm, nuk është i 
yyndyrshem dhe absorbohet lehtë.

Për shkak të vetive të theksuara hidratuese dhe elastike, është ideal në rastet e:

   • plakjes së lëkurës
   • lëkurës së thatë dhe të dehidratuar
   • lëkurës së lodhshme dhe jo të shëndetshme
   • buzëve dhe duarve të plasaritura
   • strijave
      • flokëve të brishtë

Kozmetike Natyrale dhe Biologjike i çertifikuar nga Ecocert GreenLife sipas disiplines Ecocert.
100% i totalit të përbërësve janë me origjinë natyrale.
Me një aromë të këndshme agrumesh.

Përdorimi:  vendoseni në pjesën që dëshironi dhe masazhojeni mirë. Absorbohet shpejt dhe nuk është i yndyrshëm. 
Shmangni kontaktin me sy.

Paketimi: 100ml, 50ml dhe 10 ml.

ARGA MULTIFUNKSIONALE
fytyrë - trup -flokë

Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
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FACEBODYHAIR BERBER OIL  VAJ BERBER PËR FYTYRËTRUPFLOKË

Ky sprej inovativ i thatë hidraton, ushqen dhe mbron fytyrën, trupin dhe flokët.
Me një formulë natyrale me mbi 99%, përbëhet nga 7 vajra herbale: Argan, Portokall, Fëstëk, Ulli, Oriz, Bajame të Ëmbël 
dhe Fara Rrushi, të cilat menjëherë e bëjnë lëkurën më të lëmuar dhe flokët më të buta dhe shkëlqyese. Ndihmon në
parandalimin e dehidrimit dhe thatësisë si dhe siguron një ndjesi të shpejtë të rehatisë dhe mirëqenies edhe për lëkurën 
më të thatë dhe të ndjeshme.
VVaj Berber është preparat me një strukturë të lehtë, jo të yndyrshme dhe me aromë delikate i cili përthithet shpejt.
        
           Mund të përdoret si një trajtim bukurie në situata të ndryshme.

Përdorimi: Mund të përdoret në lëkurën e fytyrës, duke e spërkatur një sasi të vogël në shuplakë të dorës dhe pastaj 
butësisht duke masazhuar fytyrën për të ndihmuar në përthithje, para kremit tuaj ose edhe si i vetëm. Mund ta spërkatni 
direkt në pjesët tjera të trupit, duke e masazhuar për pak kohë në mënyrë që të ndihmohet shtrirja e vajit dhe sigurisht 
të ndihmohet edhe në përthithje më të shpejtë. Për ta aplikuar produktin në flokë, spërkatni një sasi të vogël në shuplakë 
ttë dorës apo spërkateni direkt në flokë të lagura apo të thara, pastaj masazhoni flokët nga mesi deri në maja.

                  Nuk ka nevojë për shpëlarje.

Paketimi: 50 ml 

ARGA MULTIFUNKSIONALE
fytyrë - trup -flokë

Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
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ARGA GRIM  CC KREM
Me vaj Argani bio dhe Acid Hialuronik
Të gjitha në një për të ndriçuar dhe përfeksionuar lëkurën

CC FACE CREAM TONE CORRECTING  CC KREM PËR KORRIGJIMIN E TONIT TË FYTYRËS 

Një tretman kozmetik i përditshëm që përmban të gjitha për zbukurimin e fytyrës suaj. Hidraton, zbutë dhe kujdeset për 
lëkurën e fytyrës.
Efektet e kremës hidratuese dhe kundër plakjes vien si rezultat i Vajit të Arganit Organik dhe acidit Hialuronik, ndërsa 
pigmentet e veçanta minerale e bëjnë lëkurën tuaj më uniforme dhe më të ndritshme.

Me vetëm një hap, Mineral Argà CC Cream e transformon dukjen e lëkurës, duke e bërë menjëherë të butë, të lëmuar dhe 
mme një hijezim të ngjyrës natyrale.  Struktura e lehtë në peshë dhe e mëndafshtë u përshtatet të gjitha ngjyrave të fytyrës, 
korrigjon defektet, mbulon njollat, si dhe i jep lëkurës një “efekt rrezatues” të menjëhershëm. Përdoret në të gjitha stinët, 
edhe si një hidratues edhe si një bazë para se të aplikoni grimin.
Përmban krem dielli (me faktor mbrojtës SPF 15) për të mbrojtur 
nga rrezet UV.

Nuk përmban Talc (lloj pudre) dhe nuk përmban Silikon.

Përdorimi: përdoreni si një tretman ditor ose para grimit.
PPaketimi: 50ml

 Në dispozicion në dy ngjyra: 
Mesatarisht e hapur dhe Mesatarisht e mbyllur.
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ARGA PËR FLOKË 
Me vaj Argani bio nga agrokultura biolgjike
Shampo, vaj dhe balsam

PËR TË 
GJITHA LLOJET 
E FLOKËVE

Një linjë specifike për kujdesin e flokëve, me vaj Argani të pastër organik. Falë përmbajtjes së pasur me substanca ushqyese 

dhe mbrojtëse, vaji i pastër i Arganit shkëlqen dhe rigjallëron flokët duke i lënë të butë, të lehtë dhe të mbrojtur.
Magjia e vajit organik të arganit për të gjitha llojet e flokëve.

                                                                Me formulë ekstra të lehtë

Trajtimi i flokëve Argà është frymëzuar nga një traditë marokene, pasi vaji i Arganit është përdorur për shekuj me radhë nga 

gratë berbere për të ushqyer, mbrojtur dhe shtuar shkëlqim në flokët e tyre të gjata. Shampo Vaj, Balsam dhe Vaj për 
FloFlokët janë formuluar me një kompleks inovator të Arganit Organik dhe Vajit të Lirit për të rritur më sushmë veprimin e tyre 

rinovues dhe riparues.
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OIL SHAMPOO  SHAMPO VAJ PËR FLOKË
Nje trajtim vajor me formule te lehte dhe jo te yndyrshme, per te shtuar bukurine natyrore te flokeve.

               “Efekt i ndriçim”

Një shampo me vaj të çmuar që përmban vajra të pastra bimorë për të pastruar butësisht, ushqyer dhe lagështuar 

flokët tuaj.

Duke shfaqur vetitë hidratuese, zbutëse dhe ristrukturuese të vajit të lirit dhe Arganit Organik dhe proteinave të 

hidhidrolizuara të Orizit, formula e saj e veçantë i bën flokët më elastike dhe më të butë pa i rënduar ato.

Përveç kësaj, surfaktantët e perimeve sigurojnë përvoj më të butë të pastrimit, duke e bërë këtë vaj ideal për përdorim

të shpeshtë dhe për të gjithë familjen.
*me vaj Argani* me Fara Liri.

Përdorimi: masazhojeni në flokë të lagur dhe shpëlajeni plotësisht. Nëse eshte e nevojshme, mund të pastroni flokët 
për se dyti.
Paketimi: 200 ml

HAIR OIL  HAIR OIL  VAJ PËR FLOKË
Një vaj trajtues, me një peshë të lehtë, me formulë pa yndyrë, që zbulon bukurinë natyrale të flokëve. Vajrat e 

çmuara të Arganit Organik dhe të Farës së Lirit kujdesen për ushqyerje dhe shkëlqim. Vitamina E dhe filteri UV 

mbrojnë nga faktorët e ambientit dhe trajtimet kemikale.
*me vaj Argani * e Gjalpe Kariteje
ME FILTER KUNDËR DIELLIT

Perdorimi: Pas larjes vendosnini disa pika në flokë të lagur dhe thani flokët. Për shkëlqim të përditshëm, masazhoni 
disa pidisa pika në maja dhe në gjatësinë e flokëve. Pa shperlarje, Ideal po ashtu edhe gjatë ekspozimit në diell.
Paketimi: 100 ml

CONDITIONER  BALSAM PËR FLOKË
Një strukturë e pasur kremoze që gjallëron thellësisht flokët pa i rënduar.

Përmban Argan Organik dhe Vaj nga Fara e Lirit me veti hidratuese, zbutëse dhe ristrukturuese.

I pasuruar me Aloe Vera, formula e saj zbutëse dhe rigjeneruese ndihmon lëkurën e kokës dhe menjëherë e shkrehë 

lëmshin e flokëve. Falë shtesës me Uthull nga Livando, ju kthen flokëve butësinë dhe shkëlqimin natyral.

 “E “Efekt i ndriçim”
*mM vaj Argani* e Gjalpe Kariteje.

Përdorimi: Mund të përdoret edhe si balsam edhe si maskë, duke e lënë të veprojë deri në 15 minuta.
Paketimi: 150 ml
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LINJA ASSOLUTA
Me Florentine Iris dhe Myrtelage 
Kundër rrudhave, për të gjitha llojet e lëkurës.

KUNDËR 
RRUDHAVE. 
PËR LËKURË 
TË SHTYER NË 

MOSHË

              Një lule fisnike, fryt i egër. Koncept i ri kundër rrudhave.

Assoluta, është linjë e fytyrës kundër rrudhave, ideale për lëkurë të moshuar, të lodhur dhe të pajetë, që vjen nga bashkë 
dyzim i përsosur midis veprimeve zbutëse mbi rrudha të Myrtilage dhe të veprimit redensifikues të Florentina Iris.

Zemra e risisë nga Assoluta është Myrtilage, një koncentrat me një përmbajtje të lartë të flavonoideve (quercetin dhe 
myricetin) e marrë nga manaferrat e egra të boronicës duke përdorur një metodë komplekse të përpunimit. Ajo ka një 
veprim kundër-plakjes që e zgjatë, e zbut lëkurën dhe e bënë të qëndrueshme, shpreh rrudhat në veçanti, me një efekt të 
nngjashëm  me “botox”, por natyral, pa asnjë efekt anësor dhe të kthyeshëm.

Ekstrakti Florentine Iris vepron mbi rrudhat e moshës me tri veprime të ndryshme: Promovon rinovimin e qelizave, lufton 
varjen dhe ndihmon nxitjen e prodhimit të kolagjenit dhe elastinës.

Bashkë dyzimi i  Myrtilage dhe Florentine Iris i sjell fytyrës menjëherë përfitime të dukshme. Me Assoluta, ditë pas dite 
lëkura e gjen jetën e saj, shkëlqimin dhe kompaktësinë, ndërsa rrudhat zbuten dhe kontura e fytyrës ridefinohet duke i 
dhënë asaj pamje më të freskët dhe më të re.

Përbërësit aktiv natyral: Myrtilage, Florentine Iris, buter Shea, vaj Bajamesh të ëmbla, vaj Luledielli, vaj të Vitaminës E, 
Aloe Aloe Vera dhe Pantenol.
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SERUM ANTIAGEING ASSOLUTA  SERUM KUNDËR RRUDHAVE
Ky veprim eliksir kundër-moshës duke ju falënderuar Mirtylage dhe Iris Florentina aktive, ndihmon indet e lëkurës me 
një efekt të menjëhershëm të shtrëngimit dhe veprim progresiv të rigjenerimit dhe ristrukturimit.  Zvogëlon shenjat e 
dukshme të plakjes; linjat e buta dhe rrudhat, më uniforme dhe të ndritshme, fytyrë më të freskët dhe të ndërtuar.
Cilësia e saj e këndshme, një emulsion i lehtë xhelit, thith shpejt, nuk lë yndyrë dhe i jep një prekje më të butë 
epidermës.
**me Florentine Iris  dhe Myrtelage
Përdorimi: në mëngjes dhe në mbremje. Vendosni disa pika nga serumi dhe filloni me prekje delikate nga dekolteja, 
vazhdoni në qafë, fytyrë dhe ballë.
Paketimi: 30 ml

ANTIAGEING CREAM SPF15 ASSOLUTA  KREM KUNDËR RRUDHAVE
Kremi Assoluta kundër rrudhave ushqen dhe ridefinon fytyrën dhe qafën, duke e kthyer freskinë dhe shkëlqimin tipik 
të lëkurës së re, të hidratuar dhe të butë.
ËËshtë një krem i ditës dhe i natës shumë ushqyes dhe me një cilësi shumë të pasur që e përdor së bashku të Myrtilage 
dhe Florentine Iris: një tërësi që krijon një film të padukshëm në lëkurë duke shtrënguar, zbutur dhe reduktuar rrudhat 
dhe linjat e të shprehurit.
Për më shumë, përbërjet aktive mundësojnë një veprim efektiv antioksidues dhe veprim rimodelimi, që fytyrës ia kthen 
freskinë dhe shkëlqimin.
*me Florentine Iris  dhe Myrtelage
Përdorimi: në mëngjes dhe në mbrëmje pas pastrimit. Masazhoni në mënyrë rrethore, duke filluar nga baza e qafës, 
vvazhdoni duke u ngritur drejtë fytyrës dhe ballit.
Paketimi: 50 ml

EYE AND LIP CONTOUR ASSOLUTA   KREM PËR KONTUR TË SYVE DHE BUZËVE
Një krem   i veçantë, i studiuar për zonën delikate të konturit të syrit dhe të buzëve. Ndihmon për të minimizuar rrudhat, 
shenjat e lodhjes, sytë e fryrë, ndjesitë e ënjtjes dhe ndryshimit të lëkurës.
E shoqëruar me Myrtilage, struktura e saj origjinale e kristaltë mundëson një veprim të tonifikimit dhe hidratimit.
E pasuruar me Gjalpë Shea dhe Vaj të ëmbël Bajameve, ajo ka një cilësi të butë, thithet shpejt, ushqen dhe zbut lëkurën
 e  e syrit dhe konturin e buzës.
Pa aromë
*me Florentine Iris  dhe Myrtelage
Përdorimi: në mëngjes dhe në mbremje. Masazhoni në mënyrë rrethore dhe të butë konturine  syve dhe buzëve.
Paketimi: 15 ml

ANTIAGEING TONIC ASSOLUTA  TONIK KUNDËR RRUDHAVE
Tonik përtëritës që normalizon, e zbut lehtë dhe e përpunon cilësinë e lëkurës
Aloe Aloe vera është e rëndësishme për hidrim optimal, provitamini B5 ofron elasticitet dhe butësi ndërsa Florentine Iris 
fragmenton tonet dhe ndriçimin.
Rekomandohet për lëkura delikate.
E lirë nga alkooli dhe aroma.
*me Florentine Iris  dhe Myrtelage
Përdorimi: vendoseni në fytyrë, qafë dhe dekolte me ndihmën e pambukut.
Paketimi: 150 ml
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BEAUTY NECTAR  FRUTI I BUKURISË
Me bazë Verën Chianti
Për të gjitha llojet e lëkurës.

 LËKURË E
ANTIOKSIDUAR, 
RIGJENERUAR 
& RINGJALLË

RUAR

Beauty Nectar është një kombinirn i antioksldantevë dhë përbërësve me veti riparuese të verës Chianti, e cila ka efekt 
energjik dhe rigjallërues për lëkurën.

                                                         Me bazë të Verës Chianti, e cila zgjatë rininë e lëkurës.

                                                               NDRYSHONI LËKURËN TUAJ PËR 30 DITË!

Përbërësit aktiv  natyral: 

Tokoferoli (Vitamina E) dhe Polifenolet e Rrushit, janë antioksidant të fuqishëm natyror të cilët të cilët parandalojnë shenjat 
e e para të plakjes së lëkurës nga aksionet e jashtme dhe rrezet UV.

Vaji i farave rë rrushit është shumë i çmuar për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore të polisaturuara (Vitamina F), e n
johur për vetitë e fuqishme ushqyese dhe rritjes së elasticitetit të lëurës.

Acidet e rrushit të ëmbëI, butësisht shtresohet mbi epidermë, duke e liruar lëkurën nga trashja dhe papastertitë, si dhe
stimulon përtëritjen e qelizave.
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RENEWAL SERUM  SERUM PËR PËRTËRIRJE
Për trajtim ringjalles gjate dites dhe nates, i projektuar për t’i dhënë lëkurës shkëlqim, tonifikim dhe hidratim.
Falë përqendrimit të lartë të përbërësve aktiv, Farerat e Rrushit Chianti dhe Veres së Rrushit të Kuq, ajo dukshëm 
redukton rrudhat dhe vijat e të shprehurit të fytyrës, riaktivizon funskionin qelizor dhe ridefinon konturet e fytyrës.
*me Verë Chianti dhe Ujë Rrushi
Përdorimi: vedoseni ditën dhe natën nëe tytyrë dhe qafë të pastruar mirë, vetëm ose, për një efek edhe më të mirë 
rripertëritës, para kremit Renewing Face Cream.
Paketimi : 30 ml

DETOXIFYING CLEANSING CREAM  KREM DETOKSIFIKUES PËR PASTRIM
Emulsion i ri, që butesisht shkrihet në lëkurë, duke e pastruar fytyrën, largon makiazhin, duke luftuar efektin e 
demshëm të radikaleve të lira, falë veprimit të fuqishem te antioksidanteve- ekstraktit nga Chianti dhe nga vera e 
Rrushit të Kuq.
Formula e tij është e pasur me Acide teRrushit të Kuq, të cilat butësisht shtrihen në lëkurë, ndërsa Uji i Rrushit ka efekt 
hidhidratues dhe freskues.
*me Verë Chianti dhe Acide të ëmbla të Rrushit
Përodimi: vendoseni ne fytyre dhe qafe, masazhojeni ne disa minuta per te ndihmuar efektin dhe pastaj largojeni me 
sfungjer te lagur ose uje.
Paketimi: 150 ml

DETOXIFYING BATH AND SHOWER GEL  XHEL DETOKSIFIKUES PËR BANJO DHE DUSH
Një ritual i lezetshem i përditshem për relaksim dhe freski, për përdorim me ujë të rrjedhshëm gjatë dushit.
Me pëMe përmbajtje të shkumes së butë dhe e pasuruar me Vene Chianti dhe Vene të Rrushit të Kuq, Farërat dhe Uji i 
Rrushit, Vajerat e Farërave te Rrushit, ajo butesisht pastron lëkurën, duke e ushqyer dhe hidratuar. Lëkura e ringjallur, 
rrezatuese dhe me aromë të kendshme, tani do të jetë e gatshme për të vazhduar me trajtimin e metutjeshëm.
*me Verë Chianti dhe Hardhi e rrushit të kuq
Përdorimi: aplikojeni në trup te lagur dhe pastaj shpërlajeni mirë.
Paketimi: 200 ml

Uji i rrushit, përfitohet nga shtrydhja e rrushit dhe nga destilimi i mëvonshëm "i freskët" (vetëm disa nanosekonda, në 
mënyrë që përërësit aktiv të mbetën të pa ndryshuar). Përmban vitamina (A. C, BI. B2. PP) dhe minrale (kalium, bakër, hekur, 
magnezë), përbërës me eprim antikoskidues dhe mbrojtës.

Sheqerërat e rrushit, Glukoza dhe Fruktoza, i sigurojnë lëkurës një hidratim të balancuar. Vajërat Esenciale Natyrore, kanë 
veprim tonifikues, parfum të produkteve, si dhe veti zbutëse e ringjallëse.

Ekstrakti i rrushit të kuq, i pasur me Procyanidines, e cila lufton kundër radikaleve të lira dhe i ndihmon lëkurën për të 
mmbajtur tonin dhe elasticitetin e saj.
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LINJAT E AROMATIZUARA

Të gjitha produktet e linjave nga Nature's 
janë të krijuar me përbërës të jashtëzakonshëm natyral 

dhe janë plotësisht efektive.



CHINOTTO ROSA 
Me bazë ekstrakti Chinoto*
Për të gjitha llojet e lëkurës.

MBI 97% 
TË PËRBËRËSVE 
ME ORIGJINË 
NATYRALE

EAU DE TOILETTE
KNjë balancim perfekt i toneve gjallëruese, të ëmbla dhe mbështjellëse. Së pari vihen re lulet shkëlqyese dhe aromatike 

nga Limoni dhe Kardamomi, duke ju ftuar ta shijoni në maksimum fikun e ëmbël. Pastaj lëshohet ndjeshmëria dehëse 

nga Jasmine dhe Ylang Ylang (lule nga një dru tropikal), me të cilat ndërthuret edhe druri i Kashmirit. Dhe së fundi, 

dallohen tonet e ngrohta dhe sensuale të Qelibarit dhe Vaniljes.
*me ekstrakt Chinotto dhe ujë organik trëndafili*
PPaketimi: 50 ml

       I gjithë emocioni gjallërues i verës italiane gjendet në këtë linjë që nxjerr frymëzim nga njëra 
                   prej frutave të Mesdheut siç është Fiku. 

Aroma e tij e ëmbël tërheqëse dhe kremoziteti i tij janë thelbi i këtyre produkteve të dizajnuara për të zbutur lëkurën, për 
ta mbajtur atë të butë dhe për t'i dhënë asaj një ndjenjë të mirëqenies së freskët.
Formula e bazuar në ekstrakte organike të Fikut dhe Kardamomit, përmbajnë deri në 98% të përbërësve me origjinë 
natyrale, për këtë arsye janë gjithashtu të përshtatshme edhe për lëkurën më delikate.
PPërbërësit aromatik: Limon, Fik, Kardamom, Lule portokalli, Jasemini, Ylang ylang, Dru kashmiri, Vanilje, Qelibar.
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BODY MILK  QUMËSHT TRUPI
Ky qumësht delikat hidraton në mënyrë efektive por të lehtë, prandaj është i përshtatshëm edhe për stinët e ngrohta, 
duke i garantuar lëkurës të gjithë elasticitetin dhe mbrojtjen e nevojshme.
Është i pasur me përbërësit e zgjedhur aktiv: ekstraktin e frutit të fikut organik – një koncentrat i vërtetë i sheqernave, 
vitaminave dhe mineraleve – i cili ka veti zbutëse, hidratuese dhe antioksidante, ekstrakti i farës organike të Kardamom, 
që ka një efekt qetësues dhe fitate natriumi, të fituara nga krundet e orizit, që ndihmojnë në ngritjen edhe më të 
mmadhe të nivelit të hidratimit.
Formula kompletohet nga gjalpi shea, që ndihmon në parandalimin e dehidrimit, vaji i lulediellit, që ndihmon në
mbrojtjen e mantelit hidrolipidik dhe vitamin E e cila, përveç që ndihmon përthithjen e lëkurës, ndihmon edhe në 
luftimin e plakjes së parakohshme. Lëkura përfiton menjëherë butësinë e saj, kurse çdo ndjesi shqetësimi dhe thatësie 
zbutet. I këndshëm per t’u aplikuar, rrezaton për një kohë të gjatë aromën e pakrahasueshme që dallon nga e tërë linja.
Në përmbajtje ka më shumë se 96% të përbërësve me origjinë natyrale.
*me esktrakte Fiku organik dhe Kardamom    
PPërdorimi: pas dushit ose banjos, masazhojeni mirë. Absorbohet lehtë.
Paketimi: 150 ml

BODY WASH  PASTRUES TRUPI 
Bazuar në një përzierje pastruesish me origjinë natyrale butësisht e pastron lëkurën duke e ruajtur butësinë dhe 
elasticitetin e saj. Është pasuruar me ekstrakt të frutit të fikut organik i cili – i pasur me sheqerna, vitamina dhe 
minerale – luan rol zbutës dhe antioksidant, dhe ekstrakt të farës organike kardamom, me një efekt qetësues. Lëkurën 
dhe flokët i lë të freskëta, të buta dhe me aromë delikate.
Në pëNë përmbajtje ka më shumë se 96% të përbërësve me origjinë natyrale; baza e pastrimit është e biodegradueshme 
shpejt.
*me esktrakte Fiku organik dhe Kardamom   
Përdorimi:  vendoseni në trup të lagur, masazhojeni dhe shpërlajeni mirë.
Paketimi: 200 ml
 

BODY FACE OIL  VAJ PËR FYTYRE, TRUP DHE FLOKË
KKy vaj do të pëlqehet nga ata që e pëlqejnë efektin e satenit, i cili i jep lëkurës një dukje edhe më të përsosur. Është një 
përzierje e vajrave të perimeve hidratuese, që siguron një efekt zbutës. Përmban edhe vajra me origjinë organike, që 
ndihmojnë për të ruajtur mantelin hidrolipidik të lëkurës, ekstrakt organik të frutit të fikut, me veti hidratuese dhe 
antioksiduese, ekstrakt të farës organike kardamom, me një efekt qetësues dhe vitaminës E e cila, përveç që ndihmon 
në përthithjen e lëkurës, ndihmon edhe në luftimin e plakjes së parakohshme. Kontribut në efektin e rezultatit jep 
ededhe përzierja e lehtë e pigmenteve ngjyrë ari dhe bronzi, që i japin lëkurës një dukje të ndritshme dhe qelibari të lehtë. 

Është tepër e butë dhe përthithet lehtë, me një prekje të thatë, të ndritshme dhe të butë si kadife.
Në përmbajtje ka më shumë se 97% të përbërësve me origjinë natyrale
*me esktrakte Fiku organik dhe Kardamom   
Përdorimi:  tundeni mirë para përdorimit, vendoseni në lëkurën e trupit dhe masazhojeni për të krijuar efekt mëndafshi. 
Në flokë: vendoseni në majat e flokëve dhe në gjatësinë e tyre për ti ushyqer dhe për të ju dhënë shkëlqim
Paketimi: 100 ml
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VITALIZING WATER  UJË AROMATIZUES
I freskët, që shuan etjen dhe i këndshëm, e ndihmon lëkurën që të gjejë një ndjenjë të menjëhershme të mirëqenies.
Mund të spërkatet në lëkurë, flokë madje edhe në rroba: nuk përmban alkool, nuk lë njolla por, duke ju falënderuar 
nuhatjes së dukshme, përthithet nga trupi dhe mendja në një aromë unike që e bën të dalluar nga e gjithë linja.
Ka një aromë të jashtëzakonshme të freskisë që largon çdo ndjenjë të lodhjes dhe nxehtësisë. Përmban Aloe organike, 
e cila kryen një funksion hidratues dhe mbrojtës që kontribuon në përmirësimin e tenit të lëkurës.

PPër më tepër, është i pasuruar me ekstrakte të frutit të fikut – një koncentrat i vërtetë i sheqernave, vitaminave dhe 
mineraleve – me veti zbutëse dhe antioksiduese, ekstrakte të farave të kardamomit organik, me një efekt zbutës dhe 
fitate natriumi, të fituara nga krundet e orizit, që kontribuojnë në rritjen edhe më të madhe të hidratimit. Të përdoret 
menjëherë pas larjes apo edhe disa herë gjatë ditës për të dhënë një ndjenjë të freskisë dhe mirëqenies.

93% e përbërësve janë me origjinë natyrale.
*me esktrakte Fiku organik dhe Kardamom    
Përdorimi: spërkateni në trup dhe flokë, pas dushit, pas sportit dhe në çdo pjesë tjetër të ditës.
PPaketimi: 150 ml

MOISTURIZING NECK AND FACE MASK  MASKË HIDRATUESE PËR FYTYRË DHE QAFË 
Njësoj sikurse ju shuhet dëshira për ëmbëlsira në momentin kur lyeni gishtat me marmelatë, ashtu edhe kjo maskë, 
kaq e butë dhe e ushqyeshme, menjëherë e shuan etjen e lëkurës sonë. Pesha molekulare mesatare-e lartë me 
përbërje të Acidit Hialuronik, i përfituar nga fermetimi natyral bioteknologjik, e bën këtë maskë shumë efektive: 
aftësia e saj për të tërhequr dhe mbajtur ujin fiziologjikisht, e hidraton lëkurën thellësisht dhe e ndihmon në ruajtjen e 
elasticitetit dhe mbrojtjen e saj.

Roli i saj ëshRoli i saj është përforcuar nga përzierja e përbërësve kryesor të linjës: esktrakti i fikut organik – koncentrat i vërtetë i 
sheqernave, vitaminave dhe mineraleve – me veti zbutëse, hidratuese dhe antioksidante, ekstrakt të farës organike 
kardamom, me një efekt qetësues dhe fitate natriumi, të fituara nga krundet e orizit, që ndihmojnë në ngritjen edhe 
më të madhe të nivelit të hidratimit. Duke e aplikuar në lëkurë të pastër dhe duke e lënë të veproj aq sa është e 
nevojshme, kjo maskë zvogëlon çdo shenjë të lodhjes duke e lënë lëkurën e butë, të shndritshme dhe të freskët. 

KKarakteristikat e saj e bëjnë të përkryer edhe si një pako të pas-rrojes, për të hequr ndonjë skuqje dhe duke sjellë një 
ndjenjë të këndshme të mirëqenies.

Në përmbajtje ka më shumë se 98% të përbërësve me origjinë natyrale.
*me esktrakte Fiku organik dhe Kardamom   
Përdorimi: vendoseni një shtresë të hollë në fytyrë, qafë dhe dekolete, shmangni konturin e syve. Me gishta 
shtypeni lehtë, lërëni të qendroj për 5 minuta dhe shpërlajeni me ujë. Po ashtu mund të përdoret edhe si pastrues: 
vendoseni një sasi të vogël në fytyrë dhe pastaj mund ta largoni me ndihmën e pambukut.
PPaketimi: 50 ml
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CHINOTTO ROSA 
Me bazë ekstrakti Chinoto*
Për të gjitha llojet e lëkurës.

MBI 97% 
TË PËRBËRËSVE 
ME ORIGJINË 
NATYRALE

HAND AND FOOT CREAM  KREM PËR DUAR DHE KËMBË
Ky krem është një trajtim i pasur dhe i absorbuar shpejt për të hidratuar dhe ushqyer lëkurën e thatë, të plasaritur të 
duarve dhe këmbëve duke e lënë të butë dhe me aromë të këndshme.
Falë pranisë së gjalpit organik Shea dhe fitocheratin nga kërpi dhe orizi, Chinotto Rosa Hand and Foot Cream siguron 
lagështi, rehati, butësi dhe ndihmon në parandalimin e thatësisë së lëkurës. Për më shumë, ekstrakte të Chinoto 
organike dhe të të trëndafilit organik Damaskut pasurojnë formulën duke dhënë një efekt tonifikues dhe elastik.
**me ekstrakt Chinotto dhe ujë organik trëndafili*
Përdorimi: masazhojeni në lëkurë të pastër, derisa të absorbohet.
Paketimi: 75 ml

        Një ekuilibër i rafinuar i të hidhurës dhe të ëmblës që ofron një nxitje të tonifikimit.

Linja e parfumuar Chinotto Rosa është ndërtuar mbi një aromë të rafinuar, elegante joshëse.
përbëra nga Chinotto (lëngu i portokallit) dhe Grejpfrut dhe me lule që sjellin një ëmbëlsi delikate. Në fund, aromat e 
Trëndafilit, Lily Valley* dhe Geranium* ndërthuren me drurin dhe myshkun, i japin jetës një ndjesi sensualiteti dhe butësie.
97% përbërës me origjinë natyrale. Pjesa tjetër 3% për sensualitetin dhe ruajtjen e produktit.
Formula vegjetariane pa derivate shtazore. Nikel dhe e testuar dermatologjikisht.
PPa parebane, parafinë, vajra minerale, GMO, SLS-SLES, DEA, silikonë, lëshues të gazit formaldehidit.
Përbërësit aktiv natyral: Ekstrakt Chinotto - Antioksidant, Ujë trëndfili organik - qetësues dhe zbutës..
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SHOWER MILK  QUMËSHT DUSHI
Me ekstrakt Chinotto dhe ujë trëndafili organik
Shkuma e lehtë e Chinotto Shower Milk pastron shumë butësisht.
Baza e saj e pastrimit është përzierje e surfaktantëve të ëmbël, shumë të biodegradueshëm nga burimet e r
inovueshme dhe glicerina, një përzierje që siguron pastrim delikat dhe jo agresiv, për ta mbajtur lëkurën të butë dhe 
të hidratuar.
EEkstrakti Chinoto ka një veprim antioksidues dhe uji organik i trëndafilit ka një efekt qetësues dhe zbutës në lëkurë.
*me ekstrakt Chinotto dhe ujë trëndafili organik            
Përdorimi: në dorë ose në sfungjer derdhni një sasi nga masa, pastaj masazhojeni në gjithë sipërfaqen e trupit. 
Shpërlajeni me kujdes.
Falë tonifikimit dhe efekteve elastike të ekstrakteve të tij natyrore, me Chinoto Rosa showermilk lëkura mbetet e butë 
dhe e mbështjellë me një ndjesi aromatik të mirëqenies.
Paketimi: 200ml

EEAU DE TOILETTE 
Chinotto Rosa Eau de Toilette është një aromë e rafinuar, elegante dhe joshëse. Në fillim mund të perceptohen prekjet 
rigjeneruese dhe të gjalla të Chinotto dhe Grejpfrut, pastaj hapet aroma e saj duke sjellë një ëmbëlsi delikate. 
Përfundimisht, tonet e trëndafilit, zambakut të  luginës dhe të Barbarozës (Geraniumit) gërshetohen me dridhjet e 
drurit dhe të myshkut, dhe i jep jetës një ndjesi dhe butësi sensuale.
Paketimi: 50 ml

BODY CREAM   KREM PËR TRUP
ChiChinotto Rosa Body Cream hidraton dhe ushqen thellë lfkurwn, duke e lënë atë me aromë të këndshme.
Falw ekstraktit Chinotto, ajo ka një veprim antioksidues dhe forcues, deri sa uji organik i trwndafilit ka një efekt 
qetësues dhe zbutës nw lwkurw.
Përfundimisht, gjalpi Shea dhe Vitamina E, me vetitë e tyre ushqyese dhe zbutëse ndihmojnë në kundërveprimin e 
dehidrimit të lëkurës
*me ekstrakt Chinotto dhe ujë trëndafili organike
Përdorimi: pas banjos ose dushit, vendoseni në tërë sipërfaqen e trupit duke e masazhur lehtë për të ndihmuar 
absoabsorbimin.
Paketimi: 100 dhe 200 ml

LIP BALM  BALSAM PËR BUZË
Chinotto Rosa Lip balm është balsam hidratues për të ushqyer dhe mbrojtur buzët, si dhe për t'u dhënë atyre 
shkëlqim, nuancë të butë dhe të qetë. Përmban ekstrakt të Chinotos dhe ujë organik trëndafili, të cilat së bashku 
me dyllin e orizit dhe vajin e ëmbël të bajames siguron një qetësi të gjatë, efekt rigjenerues, zbutës dhe elastik. 
Aromë e këndshme për buzë.
**me ekstrakt Chinotto dhe ujë trëndafili organike
Paketimi: 10ml
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FIORI DI COTONE 
Me bazë vaj Bajamesh të ëmbla*
Për lëkurën delikate të foshnjëve dhe fëmijëve

MBI 97% 
TË PËRBËRËSVE 
ME ORIGJINË 
NATYRALE

BABY BATH SHAMPOO  SHAMPO PËR FOSHNJE
Formula specifike per pastrimin e lekures dhe flokeve te te vegjelve dhe femijeve, ne menyren me te bute te mundshme.

Shkuma e bute, lehtesisht largon papastertite nga lekura, duke respektuar Ph natyrale te lekures se femiut.

Vaji i Orizit*, Vaji i Fares se Pambukut*, Gruri* dhe Proteinat e Orizit*, sigurojne nje efekt mbrojtes dhe zbutes. Nuk acaron 

dhe nuk i djeg syte. Parfum hipoalergjen nga bujqesia organike*
*me vaj Bajamesh të ëmbla
Rituali i ëmbëlsisë:Rituali i ëmbëlsisë: vendoseni një sasi në një sfungjer natyral ose në pëllëmbën e derës tuaj dhe masazhojeni lehtë në 
lëkurën dhe kokën e lagur të fëmijës. Shpërlajeni mirë.

Paketimi: 150 ml

     Linja Fiori Di Cotone është dizajnuar për lëkurën e të vegjëlve, me formulë ku mbi 97% e përbërësve 
                   janë me origjinë natyrale dhe organike.

Fiori di Cotone përkujdeset për lëkurën e fëmijëve, duke  siguruar delikatesën e nevojshme dhe duke ndihmuar në heqjne 
e acarimit të skuqjes.
Kjo aromë delikate, e cila lë një ndjesi të këndëshme të pastertisë dhe freskisë, vjen nga parfumi hipoalergjen.
Përbërësit aktiv natyral: krijuar nga Vaji i Farës së Pambukut*, Vaji i Bjameve të ëmbla* dhe uji i destiluar i Kamomilit.
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SOOTHING BABY CREAM  KREM QETËSUSE PËR FOSHNJE
Kreme e bute per pekujdesje te lekures delikate te femijeve.
Vaji Sheas * e bashkuar me kompleks te Vajit te pambukut*, Orizit*, Lulediellit*, Tamanu* dhe Vajit te embel te Bajamave*, 
ushqen dhe hidraton lekuren, duke e respektuar Ph natyrale te lekures se femiut, ndersa Uji i destiluar i Kamomilit*, 
ndihmon ne zbutjen dhe parandalimin e skuqjes.
Absorohet shpejte duke i dhene lekures se femiut ndjenjen e menjehershme te butesise.
**me gjalpë shea*  
  
Rituali i ëmbëlsisë: vendosni në lëkurë dhe masazhojeni derisa të absorbohet. Po ashut i përshtatshëm në ndërrimin 
e pelenës.
Paketimi: 100 ml

FIORI DI COTONE SCENTED WATER  UJË AROMATIZUES PËR FOSHNJE
Me vaj të farës së pambukut dhe ekstrak të freskët të kamomilit organik, e lehtë dhe pa alkool. Firo Di Cotone ujë 
aaromatik, ideal për përdorim pas larjes, gjatë ndërrimit dhe në çdo moment të ditës, për të hidratuar dhe freskuar
lëkurën. Edhe për nënën gjithashtu. Një përqafim aromatik është gjithashtu një gjest i bashkëpunimit. Një prekje e 
portokallit dhe lulëzimit të trëndafilit jep një ndjësi të butësisë aromatike. ndërsa ato të vanillës, pjeshkës dhe rritja e 
aromës së miskut kanë efekt rifreskues.
Ma vajin të farës së pambukut dhe kamomilit organik dhe ekstrakin e bimës Kalenduala për të garantuar një veprim 
hidratues dhe mbrojtës.
Pa alkool, Pa aromë alergen. Me 96% të përbërësve me origjinë natyrale.
**me vaj të farës së pambukut dhe ekstrak të kamomilit organik

Rituali i ëmbëlsisë: pas larjes, ndërrimit të pelenës dhe gjatë gjithë ditës, spërkateni në trup dhe flokë për të përfunduar 
kujdesin tuja ditor. Ideal për të freskuar dhe ushqyer lëkurën. Shmangni kontaktin me sy dhe fytyrë, në rast të kontaktit
me sy, shpërlajeni me ujë të bollshëm.
Paketimi: 150 ml
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FIORI DI MANDORLO
Me bazë vaj Bajamesh të ëmbla*
Për lëkurën delikate të foshnjëve dhe fëmijëve

MBI 97% 
TË PËRBËRËSVE 
ME ORIGJINË 
NATYRALE

EAU DE TOILETTE
Fiori di Mandorlo Eau de Toilette është një aromë e këndshme, një ekuilibër delikatë i ëmbëlsisë dhe intensitetit. Në 

shënimet e freskëta të Bergamot dhe Pjeshkës së Bardhë, shfaqet toni gurmand i qumështit të bajameve dhe me 

delikates lulja Freesia.

Dallga e Vanillës dhe e Fasules Tonka sublimon karakterin e ëmbël ftues të këtij parfumi.

Paketimi: 50 ml

           Ëmbëlsia e një luleje për të çlodhur lëkurën dhe mendimet.

Linja Fiori di Mandorlo vjen nga farat e shijshme të bajameve, nga e cila nxirren përbërës aktivë që lëkura preferon për 
shkak  të efekteve të tyre hidratuese dhe qetësuese që i japin asaj freski dhe shkëlqim.
Karakterizohet me një aromë me shije të fruteve të ëmbla, një ekuilibër delikat i ëmbëlsisë dhe intensitetit. Me ekstrakte 
bimore dhe organike, në përputhje me biodiversitetin. Formulë vegane, pa prejardhje shtazore.
Nuk përmban preservativë (Paraben), parafinë, vajra minerale, silikon, organizma të modifikuar gjenetikisht (GMO), sodium 
laulaureth sulfate (SLS), sodium lauryl ether sulfate (SLES), diethanolamine (DEA) dhe lëshues të formaldehidit .
të testuara dermatologjikisht dhe për nikel (Nikel <0.0001%).
Përbërësit aktiv natyral: Qumësht bajamesh, uji Freesia, vaji i bajames së ëmbël, Vitamina E, Gjalp Shea.
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BODY BRIGHTENING CREAM  KREM NDRIÇUES PËR TRUP
Me aromë të ëmbël, me cilësi delikate dhe e çmuar me ngjyrë rozë të Fiori di Mandorlo Body Brightening Cream 
(krem shkëlqyes i trupit) zbulon një efekt ushqyesr që rikthen dhe nxit një ndjenjë të menjëhershme të rehatisë. 
Përmban hidratues dhe zbutës të ekstraktit te Freesia dhe Gjalpit Shea, qumësht dhe vaj organik të Bajames së ëmbël, 
me veti zbutëse dhe ushqyese, dhe me pigmente shumë të shkëlqyera, i jep lëkurës një pamje rrezatuese, më të freskët 
dhe të butë.
996% përbërës me origjinë natyrore. Pjesa tjetër 4% për sensualitetin dhe ruajtjen e produktit.
*me qumësht organik bajamesh dhe ujë freesia

Përdorimi: pas dushit ose pas banjos, vendoseni duke e masazhuar për të lehtësuar absorbimin.
Paketimi: 150 ml dhe 250 ml

BODY WASH  PASTRUES TRUPI
Shkumë e hollë dhe e lehtë me butësi të skajshme, falë sufuktantëve të bimës, duke e ruajtur ekuilibrin e lëkurës, edhe 
kur është delikate. Efekti hidratues dhe i lehtë është intensifikuar nga ekstrakti i Freesia dhe qumështit organik të 
bbajameve. E mbështjellur me një ndjesi aromatike të mirë qeniesë, lëkura shfaqet e relaksuar dhe rrezatuese.
97% përbërës me origjinë natyrore. Pjesa e mbetur e 3% për ndjeshmërinë dhe ruajtjen e produktit.
*me qumësht organik bajamesh dhe ujë freesia

Përdorimi: një sasi të vogël vendoseni në pëllëmbë të dorës ose në një sfungjer, pastaj masazhojeni gjithë trupin lehtë. 
Shpërlajeni mirë.
Paketimi: 200 ml

VITALIZING WATER  UJË AROMATIZUES
AAromatik, freskues dhe hidratues.
Ujë me aromë delikate, ideal për të hidratuar flokët dhe trupin, teksa e trajtoni veten tuaj me një ndjenjë të 
menjëhershme të freskisë.
Vihet në pah prania e Qumështit të Bajameve dhe ujit Freesia që ju japin një ndjesi të mirëqenies aromatike. E fundit 
është Aloe Vera organike, e cila e bën lëkurën të butë dhe të hidratuar.
Nuk lë njolla në rroba: prandaj mund të përdoret për t’u dhënë rrobave dhe orendive një aromë të këndshme.
93% e përbërësve janë me origjinë natyrale. Pjesa tjetër prej 7% janë përbërës që shërbejnë për ruajtjen e sensualitetit 
ddhe ruajtjen e produktit.
*me qumësht organik bajamesh dhe ujë freesia

Përdorimi: Spërkateni në flokë dhe trup pas larjes, pas aktiviteteve sportive apo në cilëndo pjesë të ditës. Formula e saj 
speciale PA ALKOOL e bën atë perfekt edhe për lëkurat më delikate.
Paketimi: 150 ml
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FIORI DI ZENZERO
Me ekstrakte organike të xhenxhefilit dhe orkidesë*
Për lëkurë të freskët, aromatike dhe të butë.

EAU DE TOILETTE
E freskët dhe pikante në të njëjtën kohë, aromë kjo qe ka prejardhje ekzotike.

Debutimi i parfumit ishte kumbues falë frutave agrume dhe mjedrës. Zemra është grykëse: era e biskotave, bajameve 

dhe çokollatës krijojnë një aromë të pa rezistueshme. Përfundimi shpalos erën e athët të xhenxhefilit dhe mentës 

organike, aromë kjo e zbutur nga misku i çmuar dhe pyjet e bardha.

Paketimi: 50 ml

Aty ku dielli lind, ku ajri ka aromë erëzash, bajamesh e lulesh. Parfumet dhe erërat e viseve të largëta dhe të nxehta ku lind 
dielli krijojnë një aromë të freskët dhe pikante. Një moment arratisjeje mes notave të rafinuara ekzotike  që hap pas hapi 
duhet shijuar.
Fiore Di Zenzero është linjë aromatike që e mbështjell trupin dhe i jep një ndjenjë kënaqësie lëkurës.
Debutimi ishte kumbues falë freskisë së një përzierjeje të frutave agrume dhe mjedrës zbutur nga petalet e Frezisë dhe 
Orkideve. Zemra është e grykëse : era e biskotave, bajameve dhe çokollatës bashkë me një spërkatje vaniljeje dhe karameli 
krkrijojnë një aromë të pa rezistueshme. Përfundimi shpalos erën e athët te xhenxhefilit dhe mentës organike, aromë kjo e 
zbutur nga misku i çmuar dhe pyjet e bardha.
Përbërësit aktiv natyral: Ekstrakt Xhenxhefili Organik, Ekstrakt Orkideje, Surfaktantë të ëmbël, Gjalpë Shea, Vaj Ulliri.
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BODY CREAM  KREM PËR TRUP
Krem e butë dhe delikatë që shpërbëhet menjëherë në lëkurë, duke liruar nota pushtuese lulesh dhe erëzash. 
Xhenxhefili organik dhe ekstrakti i orkidesë hidratojnë dhe rigjallërojnë lëkurën ndërsa vaji i ullirit ushqen trupin dhe e 
lë atë të butë dhe të relaksuar.
*me ekstrakte organike të xhenxhefilit dhe orkidesë.
Përdorimi: pas dushit ose vaskës në tërë trupin dhe butësisht masazhojeni.
PPaketimi: 100 ml dhe 200 ml

HAND AND FOOT CREAM  KREM PËR DUAR DHE KËMBË
E butë dhe lehtësisht e absorbueshme, kjo krem me shumë funksione ushqen dhe mbron duart dhe këmbët tuaja nga 
sulmet e jashtme, duke i lënë ato të buta, të lëmuara dhe të aromatizuara me notat pushtuese të luleve dhe erëzave. 
Aplikojeni në duar dhe këmbë dhe masazhojeni butësisht derisa lëkura t'a thith plotësisht.
*me ekstrakte organike të xhenxhefilit dhe orkidesë.
Përdorimi: vendoseni në duar dhe/ose këmbë dhe masazhojeni lehtë derisa të absorbohet terësisht. Përsëriteni 
vveprimin për një efekt dhe më shumë zbutës.
Paketimi: 75 ml

SHOWER MILK  QUMËSHT DUSHI
Një qumësht kremoz dhe i butë për të pastruar trupin me një delikatesë të madhe, e kjo duke iu falënderuar 
surfaktantëve bimorë të veçantë dhe përzierjeve të ekstrakteve ushqyese dhe tonifikuese. Vihet në pah prania e lules 
së Orkidesë dhe Xhenxhefilit* dhe të forcuara nga nxehtësia e ujit, nxisin një ndjesi të mirëqenies aromatike dhe e 
bëjnë lëkurën më të butë dhe të hidratuar.
**ekstrakte organike të xhenxhefilit dhe orkidesë.
Përdorimi: masazhojeni në lëkurë të lagur gjatë larjes. Shpërlajeni me shumë ujë.
Paketimi: 200 ml

VITALIZING WATER  UJË AROMATIZUES
Aromatik, freskues dhe hidratues.
Ujë me aromë delikate, ideal për të hidratuar flokët dhe trupin, teksa e trajtoni veten tuaj me një ndjenjë të 
menjëhershme të freskisë.
VVihet në pah prania e lules së Orkidesë dhe Xhenxhefilit organik pikant që ju japin një ndjesi të mirëqenies aromatike. 
E fundit është Aloe Vera, e cila e bën lëkurën të butë dhe të hidratuar.
*ekstrakte organike të xhenxhefilit dhe orkidesë.
Përdorimi: spërkateni në flokë dhe trup pas larjes, pas aktiviteteve sportive apo në cilëndo pjesë të ditës. Formula e saj 
speciale PA ALKOOL e bën atë perfektë edhe për lëkurat më delikate.
Nuk lë njolla në rroba, prandaj mund të përdoret për t’u dhënë rrobave dhe orendive një aromë të këndshme.
Paketimi: 150 ml
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GIARDINO D’AGRUMI
Me Neroli organike dhe Grejpfrut organik*
Për lëkurë të freskët, me fruta dielli

VITALAZING BODY LOTION  KREM TRUPI GJALLËRUES
Një krem i freskët dhe shkrirës me një thelb të vajrave bimorë ushqyes, e kombinuar me ekstrakte hidratues dhe 

tonifikues Neroli organik dhe Grejpfrut organik. Cilësia e saj e butë dhe e lehtë rrëshqet në lëkurë, duke e lënë atë 

menjëherë më të butë dhe të njomë, ndërsa tonet e agrumeve Mesdhetare i japin lëkurë një frymë mirëqenieje 

energjike.
*me Neroli organike dhe Grejpfrut organik
PPërdorimi: Pas dushit, aplikoni në të gjithë trupin me një masazh të lehtë. Përthithet shpejt dhe nuk është me yndyrë.
Paketimi: 150 ml 

                    Frutat e diellit, aroma e freskisë.

Një aromë e frymëzuar nga kopshtet mesdhetare, një përqendrim energjik i agrumeve të freskëta të zgjedhura, e freskuar 
nga aroma e detit, dhe e prekur nga zemra e diellit.
Tonet e akullores se limonit zhyten në portokall të hidhur dhe thelbin e Grapefrutit organik ku përzihen me akorde të 
dukshme ujore. Përfundimi intensiv dhe i këndshëm zbulon prekje të Amber dhe myshkut, të forcuara nga druri i bardhë 
i ndritshëm.
PPërbërësit aktiv natyral: Nerol organik, Grapefrut organik, Limon, Myshk dhe Dru i bardhë.
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VITALIZING SHOWER SHAMPOO  SHAMPO TRUPI GJALLËRUES
Ideal për përdorim të përditshëm duke ju falënderuar pastruesve të çmuar bimor që pastrojnë trupin me një delikatesë 

maksimale.

Ekstraktet e Nerolit organik* dhe Grejpfrutit organik* e hidratojnë dhe tonifikojnë lëkurën ndërsa vaji i Portokallit e

ushqen dhe e rigjeneron atë.

Kokteji i parfumuar i frutave të agrumeve Mesdhetare e mbështjellin trupin dhe flokët me një shkumë energjetike dhe 

rrifreskuese.
*me Neroli organik dhe Grejpfrut organik

Përdorimi: masazhojeni në lëkurë dhe flokë të lagura apo hidheni gjatë kohës kur jeni nën ujë në dush. Shpëlajeni me 
shumë ujë.
Paketimi: 200 ml

VITALIZING WATER  UJË VITALIZUES
Aromatik, rifreskues, hidratues
Një ujë Një ujë me aromë delikate, ideal për hidratimin e flokëve dhe trupit duke e trajtuar veten me një ndjenjë të 

menjëhershme të freskisë. Vihet në pah prania që të jep energji e Nerolit Organik dhe Grejpfrutit Organik gjallërues, 

ndërsa Aloe Vera Organike e lë lëkurën e hidratuar për një kohë të gjatë.

Spërkateni në flokë dhe trup pas larjes, pas sportit si dhe në çdo kohë gjatë ditës.

Formula e veçantë PA ALKOOL e bën perfekt edhe për lëkurat më delikate.
*me Neroli organik dhe Grejpfrut organik

Përdorimi: spërkateni në trup, flokë pas dushit, pas aktivitetit sportiv.
PPaketimi: 150 ml

 

41

3

2



HEMATITE
Me ekstrakte organike tëv xhenxhefilit dhe orkidesë*
Për lëkurë të freskët, aromatike dhe të butë.

PËR LËKURËN 
E MESHKUJVE

EAU DE TOILETTE
Një parfum i rafinuar, shumë mashkullor, që është krijuar për meshkujt të cilët udhetojnë. Ka aromë të freskët të 
agrumeve Mesdhetare, të përzier me pemë të gjelberta.
Paketimi: 50 ml

               Energjia e tokes ne zemer te lekures

Stresi, lodhja, ndotja e ambientit, tymi dhe ekspozimi i tepruar ndaj diellit, janë shkaqet kryesore të plakjes së lëkurës 
mashkullore. Të gjithë këta faktorë e rrisin dehidratimin e lëkurës dhe e përshpejtojnë degjenerimin e fibrave të kolagjenit,
prej të cilës varet qëndrueshmeria dhe dendësia e lëkurës.
Duke filluar nga këto vezhgime, laboratoret e Nature’s kanë krijuar linjën e përsosur për meshkuj, që tërheqe nga natyra 
hidratim të jashtëzakonshëm dhe efekt të dukshëm kundër rrudhave: Kujdesi për meshkuj- Minerali Hematite. Cdo produkt 
pëpërmban ekstrakt prej gurit të krijuar nga llava, Hematite, i cili është shumë i pasur me hekur, një mikronutrient esencial, 
që luan rolin kryesor të kollagjeni. I përshtatshëm, jo i yndyrshëm, i lehtë për t’u përdorur dhe absorbohet shpejt nga lëkura.
Të gjitha produktet e linjës se Mineralit Hematite për meshkuj, kanë një aromë të freskët, me një aluzion të agrumeve, duke 
krijuar një ndjesi të këndshme dhe qetësi gjatë gjithë ditës.
Përbërësit aktiv natyral:  Hematite, përbërës aktiv, shumë i pasur me hekur, nxirret nga shkëmbinjtë e formuar nga llava. 
Stimulon prodhimin e kolagjenit të ri, duke luftuar tharjen e lëkurës dhe redukton formimin e rrudhave.
AAcidi Hialuronik Natyrore ndihmon për të mbajtur lekurën e butë dhe të hidratuar.
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FACE CREAM ANTIAGE AND AFTERSHAVE  KREM PËR FYTYR DHE PAS RROJES
Një trajtim me veprim të dyfishtë: lufton shenjat e moshes dhe dukshëm zvogëlon rrudhat, si dhe zbutë lëkurën e irituar 
pas rroje.
Përmban Hematite, i cili ndihmon për të prodhuar kolagjen; Acid Hialuronik natyrore dhe xhel të Aloe Vera, Papain dhe 
një Fito – kompleks, që ndihmon në ngadalësimin e rritjes se qimeve.
*me Hematite dhe Acid Hialuronik Vegjetal
PPërdorimi:  vendoseni në fytyrë të pastër, në mëngjës dhe në mbrëmje. Ideal pas rrojes.
Paketimi: 50 ml

AFTERSHAVE LOTION  LOSION I PASRROJES
Një locion tonifikues me alkool, që i jep lëkurës së fytyrës një ndjesi të menjëhershme të freskisë. Falë elementeve me 
ekstrakt Hematiti, e rifreskon lëkurën pas rrojes, ndërsa prezenca e një kompleksi hidratuesish bimësh i jep 
qendrueshmëri dhe e ndihmon në zvogëlimin e skuqjes.
Përdorimi: vendoseni një sasi të vogël në duar dhe pastja shpërndajeni në superfaqen e rruar dhe të thetë, për një efek 
mmë intenziv. Absorbohet shpejt. Shmangni kontaktin me sy.
Me EKSTRAKTE BIMORE DHE ORGANIKE, në përputhje me biodiversitetin.
NUK PËRMBAN prezervativë (Paraben), parafinë, vajra minerale, silikon, organizma të modifikuar gjenetikisht (GMO), 
sodium laureth sulfate (SLS), sodium lauryl ether sulfate (SLES), diethanolamine (DEA) dhe lëshues të formaldehidit.
I testuar dermatologjikisht dhe për nikel (Nikel <0.0001%)
Paketimi: 100 ml

SHOWER SHAMPOO  SHAMPO DUSHI
IdIdeale për floke dhe trup. Ka një veprim të kombinuar pastrues dhe hidratues.
Përmban: ekstrakte të Cajit te Gjelbert, i njohur për vetitë e tij energjike dhe tonifikuese; Hematite, i cili ndihmon për të 
prodhuar kolagjen dhe e mban lëkurën të butë dhe të ngjeshur; Gjalpë Palme, e cila i mbron flokët tuaja, duke i bërë ato 
të buta në prekje.
*me Hematite dhe Çaj Jeshil.
Përdorimi: Vendoseni në trup dhe floke të lagur, masazhojeni nderisa të formohet shkumë e butë, pastaj shpërlajeni.
Paketimi: 200 ml

HAND CREAM  KREM HAND CREAM  KREM PËR DUAR
Një krem për duar i këndshëm si në cilësi ashtu edhe në përthithje të shpejtë. Përbërja riparuese e bazuar në Vitamin E 
dhe Hematite e bën kremin të përsosur për duar me plasaritje dhe të irrituara. Roli ushqyes kompletohet me Aloe Vera 
organike dhe vaj të Bajameve të Ëmbla.
**me Hematite dhe Aloe Vera.
Përdorimi: vendoseni ne duar dhe masazhojeni derisa të absorbohet në terësi.
Me EKSTRAKTE BIMORE DHE ORGANIKE, në përputhje me biodiversitetin.
NUK NUK PËRMBAN preservativë (Paraben), parafinë, vajra minerale, silikon, organizma të modifikuar gjenetikisht (GMO), 
sodium laureth sulfate (SLS), sodium lauryl ether sulfate (SLES), diethanolamine (DEA) dhe lëshues të formaldehidit
I testuar dermatologjikisht dhe për nikel (Nikel <0.0001%)
Paketimi: 150 ml
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HEMATITE
Me ekstrakte Myshku dhe të Zambakut të Ujit
Për lëkurën e grave, jep aromë të mahnitshme, të freskët dhe joshëse.

EAU DE TOILETTE
Prekja e Moss reflekton ujërat e pastra të pranverës. Ngjyrime të freskëta me aromë lulesh dhe myshk për një efekt të 

ngrohtë në lëkurë.

Një aromë mahnitëse, e freskët dhe në të njëjtën kohë e ngrohtë dhe magjepsëse..

Hapet me një prekje të freskët të Mandarinit dhe Bergamotit, e theksuar me shkëlqimin e Frangipani dhe Water Lily.

Në zemër, një lulëzim elegant të Magnolia dhe Gardenia nxitur nga prekja ekzotike me shije frutesh.

PPërfundon me prekje të butë druri, thekse të Vanillës dhe shkëndija të qarta të myshkut.

Paketimi: 50 ml

             Elementet e Myshkut reflektojnë në pastertinë e ujrave të verës

Ngjyrime të freskëta, me një aromë lulesh dhe myshku, për një efekt të ngrohtë dhe mbështjellës në lëkurë. Ky është thelbi 
i ujit të mushkyt, në pesë produkte për bukurinë dhe kujdesin e grave me një aromë të mahnitshme, të freskët dhe në të 
njëjtën kohë, të ngrohtë dhe joshëse. Hapet me notat e freskëta të Mandarinës dhe Bergamotit, të theksuara nga shkëlqimi 
i Frangipani dhe Zambakut të Ujit.
Përbërësit aktiv natyral:  ekstrakte të myshku dhe të zambakut të ujit, gjalpë pjeshke dhe shea.
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SILKEFFECT SHOWER GEL  XHEL DUSHI ME EFEKT MENDAFSHI
Ekstraktet tonifikuese dhe delikate të pastruesve me bazë bimore që pastrojnë butësisht lëkurën duke e mbajtur edhe 
balancimin e saj. Vihen në pah agrumet dhe Myshku i butë si kadife, Zambaku i Ujit dhe Lulet e Bardha që dhurojnë një 
aromë mirëqenieje.
*me Myshk dhe Zambak Uji
Përdorimi:  vendoseni në lëkurë të lagru dhe masazhojeni mirë. Shpërlajeni terësisht.
PPaketimi: 200 ml

SILKEFFECT BODY CREAM  KREM TRUPI ME EFEKT MENDAFSHI
I pasur, i butë dhe me aromë delikate, Kremi për Trup me efekte Mëndafshi Myshku i Ujit ushqen dhe e zbutë lëkurën 
duke e lënë të butë si mëndafsh.
Gjatë aplikimit produkti lëshon aromën e tij të ëmbël të luleve, duke e mbështjellur trupin me një ndjenjë dehëse nga 
harmonia dhe mirëqenia e përgjithshme.
*me Myshk dhe Zambak Uji
PPërdorimi: masazhojeni në gjithë trupin, pas dushit ose banjos. Absorbohet shpejt.
Paketimi: 100 ml

HAND BUTTER  BUTER PËR DUAR
E pabesueshme e butë dhe e lehtë, ky krem trajtues kombinon efektin ushqyes të gjalpit të pjeshkës me prekje të shkël
qyeshme të Moss për të bërë duart tuaja të buta.
*me Myshk dhe Zambak Uji
Përdorimi: vendoseni në duar një sasi të fogël dhe masazhojeni lehtë. Nuk është i yndyrshëm.
PPaketimi: 50 ml

VITALIZING WATER  UJË AROMATIZUES
Një aromë delikate, ujë i lirë nga alkooli, ideale për hidratimin e trupit dhe flokëve dhe të trajtoni veten me një ndjenjë të 
re të freskët, të përkryer për ditë të ngrohta të verës.
Aroma e saj karakterizohet me prekje të freskët të Bergamot, Frangipani dhe Myshkut që japin energji të jetës, deri sa  
fragmentet e Aloe Vera dhe Bisabobol e bëjnë lëkurën të butë.
*me Myshk dhe Zambak Uji
PPërdorimi: spërkat flokët dhe trupin pas larjes, pas sportit dhe në çdo kohë të ditës. Formula e saj e veçantë e lirë nga
alkooli e bënë të përkryer madje edhe për lëkurën më delikate.
Nuk lë njolla në rrobe, prandaj mund të përdoret për t’i dhënë veshjeve dhe orendive një aromë të këndshme.
Paketimi: 150 ml
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NEROLI PESCA
Me ekstrakte kstraktet organike të Nerolit dhe Pjeshkës*
I jep lëkurës freskinë e agrumeve dhe ëmbëlsinë e frutave.

EAU DE TOILETTE
Një aromë orientale dhe me lule ku vihen në dukje të veçantë lulet e portokallit në muzg, kur petalet e bardha të pastra 

kthehen në ngjyrë të pjeshkës.

Në fillim ndihet aroma e agrumeve të freskëta të luleve të Nerolit Mesdhetar, që forcohet me një fije transparente të ujit 

të njelmët dhe petaleve ekzotike të lules Tiarè. Brendësia është e lehtë dhe e butë duke ju falënderuar nektarit të 

Pjeshkës, që forcohet me ëmbëlsinë e Mjaltës. Nuancat e Qelibarit dhe Sandalwood (grimca druri që e mbajnë aromën 

mme dekada) e përmbyllin përbërjen e nuhatjes që lë një gjurmë të fortë mahnitëse.

Paketimi: 50 ml

Një linjë e kozmetikës natyral që mbështjellë me aromë Neroli (lule e portokallit të hidhur) dhe Pjeshke. Ato i japin lëkurës 
freskinë e agrumeve dhe ëmbëlsinë e frutave, duke lënë gjurmë akordesh qelibari.
Aroma e luleve të portokallit në muzg, kur petalet e bardha të pastra, të ledhatuara nga dielli, kthehen në një ngjyrë pjeshke.
Aroma e linjës Neroli Pesca hapet me freskinë e agrumeve të luleve mesdhetare Neroli, të intensifikuara nga një akord 
transparent me ujë të kripur dhe shënimet ekzotike të petaleve Tiarè*.
Ekstraktet organike të Nerolit dhe Pjeshkës janë tiparet kryesore të aromës dhe i japin të gjithë linjës një butësi, duke 
rrigjallëruar një efekt aromatik. 
Përbërësit aktiv natyral: gjalpë Shea, dyll ulliri, vaj luledielli, dyll orizi.
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NOURISHING SHOWER MILK  QUMËSHT DUSHI USHQYES
Një Qumësht Dushi me një strukturë mbështjellëse dhe të pasur që pastron butësisht falë pastruesve bimor që ruajnë 

mbështjellësin natyral hidro-lipid të lëkurës.

Po ashtu, përmban edhe një përzierje të ekstrakteve natyrale me veti ushqyese dhe zbutëse. Aroma karakterizohet me 

ekstrakte organike të Pjeshkës dhe Nerolit (vaj i lules së një lloji të portokallit) që i japin lëkurës një aromë të dukshme, 

e po ashtu edhe një ndjenjë të freskisë që zgjatë.
**me Myshk dhe Zambak Uji

Përdorimi: vendoseni në lëkurë të lagur, masazhojeni lehtë dhe shpërlajeni terësisht.
Paketimi: 200 ml

NOURISHING BODY CREAM  KREM TRUPI USHQYES
eroli and Peach Nourishing Body Cream ka një strukturë të butë dhe delikate që shkrihet në lëkurë menjëherë duke e 

bërë atë me aromë delikate. Ekstrakted organike të Nerolo dhe Pjeshkës hidraton dhe rigjallëron lëkurën, ndërsa vaji i 

lulediellit organik e ushqen atë, duke e lënë trupin të tonuar dhe të lëmuar. Për më shumë, Gjalpi organic i Shea rrit 

eefektin ushqyes dhe zbutës
*me Myshk dhe Zambak Uji

Përdorimi: pas dushit ose banjos, vendosen në tërë trupin, masazhojeni lehtë. Absorbohet lehtë.
Paketimi:  100ml dhe 200ml

HAND AND FOOT NOURISHING BUTTER  BUTER USHQYES PËR DUAR DHE KËMBË
Një krem që përthithet shpejt, i pasur me ekstrakte hidratuese dhe zbutëse, me ekstrakte organike të Nerolit dhe 

Pjeshkës. Ushqen dhe mbron duart dhe këmbët nga agresionet e jashtëm, duke i lënë ato të buta, dhe me aromë 

delidelikate.
*me Myshk dhe Zambak Uji

Përdorimi: vendoseni në duar duke masazhuar lehtë. Për efekt ekstra hidratues. vendoseni një shtresë të trashë dhe 
vishni doreza pambuku. Ky krem mund të përdoret edhe në këmbë të thata për një efekt zbutës.
Paketimi: 75 ml
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POMELIA
Me Frangipane dhe Mjedër*
Mbështjell lëkurën me ëmbëlsi dhe nxjerr sensualitetin elegant.

EAU DE TOILETTE
Një kryevepër e nuhatjes e cila është përmirësuar gradualisht me nuancë befasuese. Sapo të hapet, vëmendja vihet te 

Bergamot (lloj portokalli) e që shkrihet në buqetën e luleve Manjolia, Freesia dhe Neroli, e gjallëruar nga prekja e 

Mjedrës dhe Frangipane (lloj ëmbëlsire). Aroma e saj e butë dhe e thellë vërehet nga Vanilla e butë dhe shkëlqimi i 

Miskut dhe eleganca e Drurit të kashmirit.

Paketimi: 50 ml

Produkte natyrale për trup, të pasuruar me lule Pomelia, të njohur gjithashtu si Frangipani, dhe me nota të Mjedrës.
E re, frutore, ëndërrimtare dhe e lehtë, aromë që pasurontrupin.
Një linjë trupi aromatike që mbështjell lëkurën me ëmbëlsi dhe nxjerr sensualitetin elegant.

Përbërësit aktiv natyral: Frangipani, Mjedër, Ekstrakt Organik i Kamomilit, surfaktantë të butë me prejardhje bimore, 
Gjalpë Cupuaco* organike, Gjalpë Shea, Vaj Luledielli Organik .
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SOOTHING SHOWER GEL  XHEL DUSHI QETËSUES
Përmbajtja e zbutësve që kanë prejardhje bimore, pastron lëkurën duke mos e ngacmuar shtresën e saj hidrolipidike 

duke sjellur butësi dhe rehati.

E pasur me flavonoide dhe vajëra esenciale, lulet Frangipani japin një efekt qetësues në lëkurë, përderisa ekstrakti i 

Mjedrës, i pasur me vitamin C, polyphenol dhe vajëra esenciale, luajnë një rol freskues dhe qetësues.

Është pasuruar me ekstrakte të rritura organikisht të Kamomilës Romake, e njohur për vetitë e saj mbrojtëse, qetësuese 

ddhe zbutëse.
*me Frangipane dhe Mjedër
Përdorimi: vendoseni në lëkurë të lagur, masazhojeni lehtë dhe shpërlajeni terësisht.
Paketimi: 200 ml

SOOTHING BODY CREAM  KREM TRUPI QETËSUES
Një tretje me përmbajtje të pasur kremoze, që e hidraton dhe ushqen lëkurën, duke e lënë të butë si kadife.

E pasur me flavonoide dhe vajëra esenciale, lulet Frangipani japin një efekt qetësues të lëkurës, përderisa ekstrakti i 

MjedMjedrës, i pasur me vitamin C, polyphenol dhe vajëra esenciale, luajnë një rol freskues dhe qetësues.

Është pasuruar me vaj Luledielli të rritur organikisht, i njohur për vetitë e tij qetësuese dhe ushqyese.

Ndihmon lëkurën në rikthimin e balancit natyral, duke e kthyer butësinë dhe elasticitetin.
*me Frangipane dhe Mjedër
Përdorimi: vendosni në lëkurë pas banjos ose dushit. Absorbohet shpejt.
Paketimi:  100ml dhe 200ml

 VITALIZING WATER  UJË AROMATIZUES
Një ujë Një ujë me aromë delikate, ideal për hidratim të flokëve dhe trupit ndërsa e trajtoni veten në një ndjenjë të menjëhershme 

të freskisë.

Vihet në pah prania që të jep energji e Lampone (lloj mjedre) dhe Mjedrës japin një ndjenjë të aromës së mirëqenies. 

Aloe Vera organike e kompleton aktin, duke e lënë lëkurën e butë dhe të hidratuar..
*me Frangipane dhe Mjedër
Përdorimi:  spërkateni në flokë dhe trup pas larjes, pasi të keni bërë sport apo në çfarëdo kohe gjatë ditës. Formula e saj 
speciale PA ALKOOL e bën perfekt edhe për lëkurat më delikate.
Nuk lë njolla Nuk lë njolla në rroba: prandaj mund të përdoret edhe për t’u dhënë rrobave dhe mobileve një aromë të mirë.
94% e përbërësve kanë origjinë natyrale. 6% e mbetur për shijim dhe ruajtjen e produktit.
Me ekstrakte bimore dhe organike, në përputhje me biodiversitetin
Formulë vegane, pa prejardhje shtazore
Nuk përmban preservativë (Paraben), parafinë, vajra minerale, silikon, organizma të modifikuar gjenetikisht (GMO), 
sodium laureth sulfate (SLS), sodium lauryl ether sulfate (SLES), diethanolamine (DEA) dhe lëshues të formaldehidit
I testuar dermatologjikisht dhe për nikel (Nikel <0.0001%)
PPaketimi: 150 ml
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RACCONTI EAU DE PARFUM 
Me ekstrakte Myshku dhe të Zambakut të Ujit
Pesë Eau de Parfums që tejkalojnë dallimet gjinore.

MIAFLORA
Florale dhe e sofistikuar, butë e djegës, fillon me tone delikate të fruteve të Lychees, dhe pastaj rritet me tonet e 

trëndafilit bullgar, trëndafilit yë Rose de Mai, së bashku me ndjeshmërinë e drurit të Kashmirit.

Ndjesia e nuhatjes: Lychee, esenca e trëndafilit bullgar, trëndafili absolut i Rosë de Mai dhe drurit të Kashmirit.

Aromë lulesh
Eështë ideal për një grua të pjekur, elegante dhe që është në hap me kohën.

PPaketimi: 75 ml

              Koleksioni ekskluziv dhe natyral i Eau de Parfum. 

Pesë histori-parfume me një karakter të veçantë, unik, origjinal.
Me natyrën si sfond, këto aroma kombinohen dhe si një fotografi e vërtetë, kapin sugjerimin e gjallë të një momenti, duke 
ndjell ndjesitë e tyre aromatike.
Pesë Eau de Parfums që tejkalojnë dallimet gjinore dhe, si një përrallë, marrin jetë rreth protagonistit-thelbit.
Formuluar dhe prodhuar në Itali me përbërës me cilësi të lartë nga kultivimet e mbrojtura dhe me alkool organik.
TTë gjitha aromat janë të qëndrueshme, miqësore me mjedisin dhe respektojnë biodiversitetin dhe popullatat lokale.
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SOL D’AGRUMI 
E freskët dhe e gazuar, me fruta delikate, fiton vrull në tonet e Bergamot dhe hapet mëe “Sfuma” Mandarin, esencë 

emblematike e parfumit. Akordi themelor është një përbërje Neroli Bigarade, kokrrat ambrete dhe Vevier, i cili e forcon 

efektin e saj energjetik.

Shënim olfaktor: Bergamot, Sfuma Mandarin, Neroli Bigarade, kokrra Ambrette, Vetiver.
*Aromë agrumesh
ËËshtë një aromë uniseks që u pëlqen personave kreativ, të ndritshëm dhe që e duan diellin e që duan ta kenë shijen e 
verës në lëkurën e tyre edhe gjatë dimrit.
Paketimi: 75 ml

MARESALE
Kap gjallërinë e detit freskinë e kripur që ndjen në plazh kur përplasen valët e larta. Komploti i nuhatjes tregon së pari 

limonin dhe freskia, të lë vend për tonin e kripës, dhe më në fund i jep sharm me Kedarin e Alaskës e mbështetur nga 

tone të Sandalwood.

SShënim i nuhatjes: Linom, Freesia, tone të kripës, kedar të Alaskës dhe Sandalwood.
*Aromë Marina   
Është një parfum uniseks, i përsosur për ata persona që kanë lidhje të brendshme me detin, që duan valët, rërën dhe 
erën e detit.
Paketimi: 75 ml

UNANOTA
E djegës dhe intensive, joshës dhe pak e guximshme, duke filluar nga tonet e kokrrave të kuqe piperit dhe pastaj ngrohet 

mme lulet e vogla të Jaseminit Indian Sambac, deri sa përceptimi nuhatjes dendësohet dhe zbulon identitetin e fuqishëm

të Patchouli nga Indonezia dhe Patchouli i bardhë në pajtim me myshkun.

Ndjesia e nuhatjes: Piper i kokrrave të kuqe, Jaseminit Indian Sambac, Patchouli nga Indonezia.
*Aromë djegëse
Për ata meshkuj që duan të zbulojnë botën idale për kurreshtarët dhe të eturit për kulturë.
Paketimi: 75 ml

BIANCODOLCE
I ëmbël, sensual, I ëmbël, sensual, ka një aromë të denjë për ëmbëlsirën më të mirë. Simfonia e saj nuhatëse, fillon me një rregullim të 

mbështjelljes së portokallit të hidhur, Magnolia dhe Heliotrope, duke u kujdesur për esencën e yllit, Vanillës nga 

Madagaskari të forcuara me tonet elegante të myshkut.

Ndjesia e nuhatjes: Portokal i hidhur, Magnolia, Heliotrope, Vanillë na Madagaskari and myshk.
*Aromë Gourmand
Është perfekt për një grua të re, të dashurur në çdo moment të jetës dhe ëndërrimtare.
Paketimi: 75 ml
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GELSOMINO DEOSPRAY
Një deodorant afatgjatë pa gaz ideale për lëkurën më të ndjeshme pasi që nuk 

përmban kripë aluminiumi, antipersperantë apo alkool.

Falë ekstrakteve të Jasemines dhe Sages, parandalon formimin e aromave të 

pakëndshme duke lejuar djersitjen natyrale të lëkurës.

Paketimi inovativ, me një bombol me vrimë nxjerrëse 360   gradë, lejon që në produkt 

spëspërkatja të hidhet në çdo kënd, madje edhe nga lart poshtë, për përdorim të lehtë
dhe praktik në tërë trupin .

Shishe e vogël e përshtatshme për ta mbajtur në çantë. Mund të përdoret disa herë në 

ditë, për ndjenja të freskisë afatgjate me aromë të ëmbël të tërë linjes së produktit 

Gelsomino Adorablie.
*me lule Jasemini dhe Vanillë
Përdorimi: spërkateni direkt në lëkurë të pastër, sipas nevojës. Mos e përdor në lëkurë 
ttë irrituar ose të lënduar.
E lirë nga kripa e aluminit – Pa antiperspirantë – Pa alkool
Paketimi: 150 ml

GELSOMINO VITALIZING WATER
Ujë delikat i aromatizuar, idel për të ushqyer trupin, flokët  dhe trajtuar vetën me një 

ndjenjë të menjëhershme freskie. Aromat e këndshme të Vanillës dhe Jaseminitjapin 

energji dhe gjallëri, derisa Aloe Vera dhe Fiku i Detit lënë lëkurën e butë dhe të lëmuar.
**me  lule Jasemini dhe Vanillë
Përdorimi: spërkateni në trup, flokë pas dushit dhe pas aktivitetit sportiv.
Paketimi: 75 ml
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DEOSPRAY NO GAS  LEGNI
Një deodorant afatgjatë pa gaz madje edhe për lëkurën më të ndjeshme pasi që nuk 

përmban kripë të aluminit, antiperspirantë apo alkool. Falë ekstrakteve të Guaiacum, 

Vetiver and Sages, e parandalon formimin e aromave të pakëndshme duke e lejuar 

djersitjen natyrale të lëkurës. Paketimi inovativ, me një bombol me vrimë nxjerrëse 

360   gradë, lejon që në produkt spërkatës të hidhet në çdo kënd, madje edhe nga lart 

poshposhtë, për përdorim të lehtë dhe praktik në tërë trupin. Mund të përdoret disa herë 

në ditë, për ndjenja të freskisë afatgjate me aromë të ëmbël.
*me lekstrakte të Guaicum, Vetiver dhe Sage

Përdorimi:  spërkateni direkt në lëkurë të pastër, sipas nevojës. Mos e përdorni në lëurë 
të irrituar ose të lënduar.

E lirë na kripa e aluminit – Pa antiperspirantë – Pa alkool.
Paketimi: 150 ml
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ROLL ON  EAU DE TOILETTE
Paketime praktime me nga 10ml*
Freski me aromën e luleve dhe agrumeve.

EAU DE TOILETTE  NEROLI PESCA

EAU DE TOILETTE  PEPE FONDENTE

EAU DE TOILETTE  GIARDINO D’AGRUMI

EAU DE TOILETTE  VANIGLIA BIANCA

EAU DE TOILETTE  FIORI DI ZENZERO

Koleksioni ekskluziv dhe natyral i Eau de Parfum. 

Pesë parfume të ndryshme si pjesë e linjave përkatëse vijnë në një paketim prakit, për të mbajtur 
gjithmonë me vete.
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MASSAGE OILS
Vajrat e masazhit të qetësisë dhe të butësisë.
Formulim natyral me bazë vajrat vegjetale dhe vajrat esenciale të pastërta.

MASSAGE OILS  RELAX & TENDERNESS
Vajrat e masazhit nga Nature’s janë krijuar në mënyrë ekskluzive, veçanërisht natyrale, vajrat esenciale së bashku me 

vajrat vegjetale të pastra lirojnë aroma të këndshme të cilat veprojnë pozitivisht në gjendjen shpirtërore, shqisa dhe 
emocione, duke e lënë lëkurën të ndjehet e butë.

Vajërat për masazhe nga Nature’s,  ju ftojnë që të rizbuloni ato momente të veçanta për ju. Një ritual i përjetshëm 
magjik në të cilin ekspresiviteti i lashtë i masazhit kombinon qenien fizike me brendinë e saj, e intensifikuar nga një 
fforcë e jashtëzakonshme e ekzistencës. Për t̀i dhënë një bukuri të re trupit, për të shpërblyer veten me një pushim 

për një relaksim të vërtetë dhe për të futur një ndjenjë harmonie.
*me bajame të ëmbla

Përdorimi: vendosni një sasi të vogël të vajit në duar dhe masazhojeni në të gjithë trupin me lëvizje të gjata dhe të lehta.
Paketimi nga: 150 ml
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Nëse e dashuroni bukurinë që vjen nga brenda dhe mund të shihet 

nga jashtë.

Nëse e dashuroni pastërtinë me gjithë forcën e saj.

Nëse e dashuroni natyrën dhe dini si të shfrytëzoni përbërësit e saj 

aktiv të jashtëzakonshëm.

Nëse i dashuNëse i dashuroni të gjithë këto, atëherë ju... 

                 

       ...do ta dashuroni botën e re të Nature's.

HULUMTIMET E NATURE’S 
FILLOJNË NGA NJË UDHËTIM, POR 
GJITHMONË PËRFUNDOJNË NË ITALI.



 Nature's zgjedh më të mirën për ju dhe garanton:

Produkte me bimë dhe ekstrakte organike.

Formulë vegane - pa përbërës që rrjedhin nga kafshët.

Pa përbërës si: parabene, paranë, vajra minerale, silikon, gmo, sls, sles.

Të testuara në Nikel.

Të testuara dermatologjikisht.

NNature's gjithmonë ka mbështetur botën që respekton kafshët.

Prodhuar në Itali.



MASSAGE OILS
Vajrat e masazhit të qetësisë dhe të butësisë.
Formulim natyral me bazë vajrat vegjetale dhe vajrat esenciale të pastërta.
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