




PEACH
MOISTURIZING CREAM
كريــــــــم الكوالجيـــــــن المــــــــــــرطـــــب للبشــــــــرة

بخــــــــــالصة الــــــــــــدراق والخــــــوخ

Rich collagen cream restores moisture level, 
smoothes out fine lines and softens the skin. It 
is a perfect natural moisture replenishing for all 
skin types and for very dry and dehydrated skin.

مادة  على  يحتوي  الخوخ،  و  الدراق  بخالصة  غني  كريم 
الكوالجين إلعادة مستوى ترطيب البشرة وتنعيمها. يعتبر 
البشرة  أنواع  وتجديد جميع  ترطيب  مثالي في  الكريم  هذا 

وخاصة البشرة الجافة.

130
ml 3680382

450
ml 3680378

15
ml 3680388



APRICOT

25 
ml 3680387

450
ml 3680376

15
ml 3680389 

130
ml 3680380

 كــــــريـــــــــــــم ســـــــنفـــــــــــــرة مــــــــــــنظـــــــــف
للــــــــــوجــــــــه بــــــخالصـــــــــة الـــــــــمشمـــــــش

Advanced texturizing formula with a gentle 
exfoliating action and deep cleansing effect. 
Formulated with fine ground kernels of apricots 
and natural extracts to moisturize, re-balance 
and revitalize the skin. Skin is fresher, clearer 
and more refined.  

تركيبة متطورة تقشر وتنظف البشرة بفعالية. تحتوي على 
لترطيب  الطبيعية  والخالصات  المشمش  حبيبات  خالصة 
إنتعاشًا  أكثر  البشرة  تبدو  البشرة.  وتنشيط  توازن  واعادة 

ونقاًء ونظافًة.

FACIAL SCRUB



MOISTURIZING CREAM
COCOA BUTTER

450
ml 3680377

كــــــريـــــــــــم مــــــــرطــــــــب لــــــــلبشــــــرة بـــــخالصـــــة زبــــــدة 
E الــــــــكاكـــــــاو وفـــــــــيتاميــــــــن

It is enriched with special ingredients, which 
condition the skin and help to retain moisture. 
Ideal as after tanning lotion.

كريم غني بمكونات طبيعية لتغذية وترطيب البشرة. مثالي 
لإلستخدام بعد التعرض ألشعة الشمس.



SPEARMINT

130
ml 3680379

Rich treatment formulated with Spearmint 
extracts and a blend of sage, golden seal and other 
natural extracts to purify tone and condition the 
skin. It replenishes the skin leaving it young and 
radiant.

والطحالب  المريمية  من  ومزيج  النعناع  بخالصة  غنية  تركيبة 
البحرية وغيرها من الخالصات الطبيعية لشد وتنقية وترطيب 

البشرة. تجدد البشرة وتغذيها لتجعلها نضرة ومشرقة.

قـــــنـــــاع طــــينـــي لـــشــــد وتــــنقيـــــة الـــــوجــــــه بــــــالمريميــــة 
والـــــنعنـــــاع والـــــطحالــــب الــــبحريـــــة

CLAY MASK

25 
ml 3680386

450
ml 3680373



RASPBERRY

130 
ml 3680381

15 
ml 3680385

450
ml 3680374

 كــــــــريـــــــــم ســـــــنفــــــــرة مــــــــنظـــــــف لــــــلجســـــــم
بـــــخالصــــــة الــــــتوت الـــــبري

Features raspberry extracts, known for its 
astringent properties, to gently eliminate dead 
skin cells and cornflower, ivy and dandelion to 
naturally soften and smooth the skin. It also 
contains fine cleansing grains of English Walnut 
shell to gently remove impurities. Skin is fresher, 
clearer and more refined. Suitable for dry and 
dehydrated skin, it gives a firming effect.

غني بخالصة التوت البري المعروف بخصائصه الطبيعية التي 
تعمل على إزالة خاليا الجلد الميتة ويحتوي كذلك على خالصة 
القرنبيط ونبات اللبالب وزهرة العطاس وقشور الجوز لتنعيم 
ونظافًة.  نقاًء  و  إنتعاشًا  أكثر  البشرة  تبدو  البشرة.  وتنقية 

مثالي لإلستخدام على البشرة الجافة.

BODY SCRUB



HONEY

130
ml 3680371

 قــــــــنــــــــاع لــــــــتنقيــــــــة الـــــــوجـــــــه بــــــــخالصـــــــة
الــــــــعســــــل

This is a non-irritant and purifying facial-peel off 
mask formulated with a blend of honey extracts 
and vitamins to eliminate dead skin cells and 
to leave the skin smooth and soft. Harmonizes 
complexion and enhances the cellular renewal. 
Ideal for dry skin.

خالصة  من  بمزيج  غني  البشرة  وتنقية  لتنظيف  ماسك 
بلطف.  البشرة  لتنعيم  األساسية  والفيتامينات  العسل 
يزيل خاليا الجلد الميتة ليمنح البشرة ملمسًا ناعمًا وحريريًا 
كما أنه يجدد البشرة ويعيد توازنها. مثالي لإلستخدام على 

البشرة الجافة.

PEEL OFF MASK



LEMON

130
ml 3680372

This is a non-irritant and purifying facial-peel 
off mask formulated with a blend of natural 
extracts and Lemon grass extracts to eliminate 
dead skin cells and to leave the skin smooth and 
soft. Harmonizes complexion and enhances the 
cellular renewal. It is suitable for oily skin and it 
leaves a whitening effect.

خالصة  من  بمزيج  غني  البشرة  وتنقية  لتنظيف  ماسك 
الليمون و الخالصات الطبيعية لتنعيم البشرة بلطف. يزيل 
خاليا الجلد الميتة ليمنح البشرة ملمسًا ناعمًا وحريريًا كما 
أنه يجدد البشرة ويعيد توازنها و يفتحها. مثالي لإلستخدام 

على البشرة الدهنية.

قــــــــنـــــــاع لــــــتنقيـــــــة الــــــوجــــــه بـــــــخالصــــــــــة الـــــــــليمــــــون

PEEL OFF MASK



CUCUMBER

130
ml 3680370

قـــــــنـــــــاع لـــــــتنقيـــــــة الــــــــوجـــــــــه بـــــــــخالصـــــــــة الـــــــــخيـــــــــار

This is a non-irritant and purifying facial-peel 
off mask formulated with a blend of Natural 
extracts and refreshing cucumber to gently 
soothe the skin. It eliminates dead skin cells 
leaving the skin smooth and soft. Harmonizes 
complexion and enhances the cellular renewal. 
It is suitable for all skin types, to re-balance the 
skin functions.

الخالصات  من  بمزيج  غني  البشرة  وتنقية  لتنظيف  ماسك 
يزيل  بلطف.  البشرة  لتنعيم  المنعش  والخيار  الطبيعية 
خاليا الجلد الميتة ليمنح البشرة ملمسًا ناعمًا وحريريًا كما 
على  لإلستخدام  مالئم  توازنها.  ويعيد  البشرة  يجدد  أنه 

جميع أنواع البشرة.

PEEL OFF MASK

Abrar Ahmed









