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НА ЕМОЦИИТЕ
ВИБРАЦИОННИ ЕЛИКСИРИ
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Въведение към Цветята на Бах
Цветята на д-р Бах са разреждания на цветен материал, разработени от Едуард Бах, английски бактериолог, патолог и хомеопат през 1930 година.
Цветята на Бах са били създадени, за да се възстанови хармонията в променените емоционални
състояния и да се улесни напълно естественото
състояние на благополучие и психо-физическо
равновесие.
Д-р Бах е смятал, че болестта е резултат от конфликт между различни сили и напрежения. Ефектът на тези конфликти води до дисхармония, лоши
настроения и отрицателни мисли, енергийни блокажи, които от своя страна атакуват телата ни и ни
лишават от естествената жизненост, водейки до
физически болести. Доверявайки се на силата на
този незаменим лек, ще възстановите естествения
си баланс и ще поемете пътя към истинската хармония.
Нашата линия с естествени цветя на д-р Бах е разработена върху теорията, че фитотерапията и цветотерапията (с тинктури майка, етерични масла и
цветни есенции на Бах) ще прояви благотворните
си ефекти и свойства дори и през кожата.

• Джанка:
Кураж - Eнергия - Спонтанност
• Червен кестен:
Оптимизъм - Добро настроение - Позитивност
• Камшиче:
Вътрешна радост – Спокойствие – Самоосъзнаване
• Слабонога (Хималайски балсам):
Спокойствие – Търпение – Нежност на душата

Основни характеристики Органична линия, сертифицирана по ICEA – LOW ENVIRONMENTAL
IMPACT
Система консерванти:
100% естествени и иновативни консерванти с
аминокиселини: използван в храната - недразнещ
- екологично съвместим и 100% биоразградим.
Одобрен от Ecocert.

Mултифункционални естествени емулгатори:
Мултифункционални естествени емулгатори с хидратиращо действие, извлечени от млечна киселина и използвани в хранителната индустрия.
Естествена серия създадена от 100% растителен
произход.
През последните 20 години все повече проучва- Биоразградим.
ния за използването на цветята на Бах върху кожата
потвърждават категорично положителните ефекти Биологично сертифицирани цветни екстракти:
на еликсирите, приложени в кремове, масла, лоси- Трицветна теменуга, вербена, ерика, шипка, кантаони и парфюми. Доказаният факт, че кожата е ог- рион и пр.
ледало на нашето физическо и емоционално със- Всички продукти са дерматологично тествани в
тояние, ни дава увереността, че може да влияем и по козметологично отделение във Ферара.
обратната връзка - чрез въздействие върху кожата Микробиологично тествани- не са тествани върху
да подобрим психо-емоционалното си равновесие. животни - не съдържат никел, хром и кобалт.
Целта на тази изключително иновативна козметична линия е да се грижи за тялото ни и психическото Напълно изчистени от:
равновесие, като поддържа баланса между мисли, * Eтоксилат(PEG e PPG)- * Propellant - * SLES/SLS
тяло и емоции.
* Вазелин и производни
* Формалдехид и производни
Органични цветя на Бах, съдържащи се в ли- * Субстанции от животински произход
нията и свойства: Цветните есенции в нашата * ГМО и техни производни
линия са формулирани според оригиналните ин- * Силикон
струкциии на д-р Едуард Бах, използвайки тинкту- * 100% MADE IN ITALY
ри майки с най-високо качество.

СЕРУМ ЗА ОЧИ с ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ 15 ml
Хидратиращ, Изсветляващ, Изглаждащ бръчките и изтрива следите от умора
Специално формулиран за супер деликатната зона около очите на базата на 100% естествени активни съставки. Повлиява линиите и отпускането на зоната около очите,
както и по-общите симптоми на умора. Деликатно овлажнява, ревитализира и изглажда
кожата от т.нар. “изразителна зона”. Очният контур се регенерира, става по-стегнат и
добива нов блясък.

КРЕМ ЗА ЛИЦЕ с ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ 50 ml
Хидратиращ – Aнти -ейдж Действие: 24ч.
Лицето ни винаги е най-видимата част, чрез която вътрешните ни емоции могат да бъдат прочетени. Затова отделихме особено внимание на
създаването на крем за лице с цветята на д-р Бах : фондан-текстура, немазна, идеален за чувствителна и дехидратирана кожа. Още от първото
нанасяне носи комфорт и облекчение, овлажнява кожата и я укрепва
срещу външните въздействия. Носи незабавно усещане за добро физическо състояние на кожата, заедно с балансирана и трайна хидратация, благодарение основно на синергия от 100% натурални активни
съставки и подхранването с органични масла, които имат перфектен
афинитет към кожата.

ТОАЛЕТНА ВОДА с ЦВЕТЯТА НА БАХ 30ml.
Цветни есенции за хармония на емоциите
Ароматът е възхитителен коктейл от разтворим цитрус, който свежо се
разнася на фона на сладки нотки от бели цветя и мека сърцевина на мускусни, дървесни нишки, които завършват аромата, давайки му характер и
интензивност.
Съдържа органични Бах есенции от: (джанка, див кестен, камшиче, хималайски балсам).

ПОЧИСТВАЩО И ТОНИЗИРАЩО МЛЯКО ЗА ЛИЦЕ 2в1 с ЦВЕТЯТА НА
БАХ 100ml
Овлажняващо и подновяващо
Почистващото и тонизиращо мляко 2в1, почиства ефективно и деликатно в дълбочина кожата на лицето и шията. Не дразни очите, ако се използва за сваляне на грим.
Съставено от 100% натурални съставки и обогатено с органични масла, които имат
перфектен афинитет към кожата, като по този начин поддържа деликатнйя и баланс.

ДУШ ГЕЛ с ЦВЕТЯТА НА БАХ 200ml.
Хидратира и релаксира
Деликатно формулиран със 100% почистващи съставки от
растителен произход, биоразградими и щадящи към кожата,
обогатен с Алое Вера, оризов протеин, бетаин и биоекстракт
от върбинка, идеален за чувствителна и деликатна кожа. В
душ или вана оставя кожата мека и леко пaрфюмирана.
Съдържа органични Бах есенции от (джанка, див кестен,
камшиче, хималайски балсам).

КРЕМ ЗА РЪЦЕ с ЦВЕТЯТА НА БАХ 50ml.
Хидратира и защитава
Крем за ръце с бързо попиване и топяща се текстура, който
защитава кожата от ежедневния стрес и напрежение благодарение на високото съдържание на цветни биоекстракти и биологични масла. Успокоява и хидратира, идеален за сухи и зачервени ръце.
Съдържа органични Бах есенции от (джанка, див кестен, камшиче, хималайски балсам).

ПИЛИНГ КРЕМ ЗА ТЯЛО с ЦВЕТЯТА НА БАХ 150ml.
Хидратира и Почиства
Този дълготраен, хидратиращ и ексфолиращ крем с кайсиеви микрогранули
премахва замърсяванията и мъртвите клетки. Обогатен с 5 флорални биоекстракта: виола трикольор, върбинка, Хедър, дива роза и метличина, специалната текстура и биологични масла, осигуряват ефективна, но деликатна
ексфолиация, оставяйки кожата сияйна и хидратирана.
Съдържа органични Бах есенции от (джанка, див кестен, камшиче, хималайски балсам).
КРЕМ ЗА ТЯЛО с ЦВЕТЯТА НА БАХ
Хидратира и възстановява

150ml.

Този естествен крем за тяло на растителна основа носи интензивно подхранване и дълготрайна хидратация на кожата благодарение
на наличието на биологични масла от жожоба, авокадо и масло от
ший. Обогатен с витамин Е и пет цветни биоекстракти-виола трикольор, върбинка, Хедър, дива роза и метличина, които възстановяват нормалния хидролипиден баланс на епидермиса, оставяйки
кожата млада и сияйна. Леката немазна текстура на крема придава на
кожата мекота и кадифено докосване.
Съдържа органични Бах есенции от (джанка, див кестен, камшиче,
хималайски балсам).

Всички продукти са дерматологично тествани в козметологично отделение във Ферара.
Микробиологично тествани- не са тествани върху животни.
Не съдържат никел-хром-кобалт.

Stop ai test su animali Stop animal testing .
(controllato da Icea per Lav N. 023)
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За повече информация:
Адрес: Вита Фокус ООД, СОФИЯ 1618, бул. Цар Борис ІІІ № 11-13 Тел.: 02 9816928; 02 9557228, Моб. тел.: 089 9455555

www.vitafocus.net

