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� A huszonötödik életév után beindul 
a bőr természetes öregedési 
folyamata, főként az arcon.

� Ezt a folyamatot nyaranta a nap, 
télen a hideg szél szárító hatása 
felerősítheti.

� Fontos:

� a megnövelt folyadékfogyasztás,

� a napvédelem,

� megfelelő bőrápoló készítmények 
alkalmazása.

Az Ayurveda természetes kozmetikumokat és 
nemes ásványokat használ a bőr fiatalságának 
megőrzéséért. 



A bőr fiatalságáért 
24 karátos arannyal 

A 24 karátos arany, 
a válogatott 
gyógynövénykivonatok,
A-, E- és C-vitaminok
antioxidáns hatásuknál fogva 
segítik a bőrsejtek megújulását, 
lassítják az öregedés folyamatát. 



24 karátos arany és 
gyógynövénykivonatok
Arclemosó sárgabarack, kurkuma, 
édesgyökér, aloe vera és narancshéjolaj
kivonattal. Tisztító, ápoló, antibakteriális.

Bőrradír dió granulátummal, lenolajjal. 
Gyengéden hámlaszt, látványosan megfiatalítja a 
bőrt.

Nappali bőrtápláló krém kurkumával, 
kokamvajjal, indiai ginzenggel, 
szőlőmagolajjal. Hidratál, fokozza a bőr 
rugalmasságát.



24 karátos arany és 
gyógynövénykivonatok
Éjszakai krém sárgabarack, tengeri hínár 
és szőlőmagkivonattal, kurkumával. 
Revitalizálja, frissíti, energiával tölti fel a bőrt.

Foltmentesítő krém kurkumával és más 
gyógynövényekkel. Halványítja a májfoltokat, 
szeplőket, bőrhibákat. 

Szemkörnyék-ápoló krém napraforgó- és 
búzacsíra-olajjal, kurkumával. Csökkenti a 
szem környéki ráncokat, karikát, puffadtságot.



Gold 24K Arclemosó (Face Wash)
Gold 24K Bőrradír (Face Scrub)
Gold 24K Nappali Bőrtápláló Krém 
(Skin Nourishing Cream)
Gold 24K Éjszakai Krém (Night Cream)
Gold 24K Foltmentesítő Krém 
(Clearmarks Cream)
Gold 24K Szemránckrém 
(Under-Eye Cream)



Gyógyír problémás bőrre:
kozmetikumok a neem-fa kivonatával

�A neem olaj gazdag E-vitaminban, 
zsírsavakban, esszenciális 
aminosavakban.

�Antibakteriális, 
�gyulladáscsökkentő hatású.



Neem (Azadirachta indica)

Közismert antibakteriális hatású gyógynövény, 
bőrgyulladások, bőrbetegségek bevált 
ellenszere.

A viszketéssel, nedvképződéssel és fertőzéssel 
kísért gyulladásos bőrtünetek, pl. ekcéma, 
pszoriázis, akné, csalánkiütés, ótvar, rüh) legkiválóbb 
ellenszere. 

Erős keserű hatású a benne található 
azadirachtinnak köszönhetően, amely elismerten 
antibakteriális és gombaölő hatású.



Neem Arclemosó (Face Wash)
Neem Szappan (Soap)
Neem Hidratáló Krém 
(Moisturising Cream)
Neem Testápoló 
(Moisturising Lotion)
Neem Multifunkciós Olaj 
(All Purpose Oil)
Neem Sampon (Shampoo)
Neem Fogkrém (Toothpaste)



Speciális bőrápolás
Boroplus: sérült bőrre gyulladáscsökkentő, 
antibakteriális, hámosító hatással (égett, vágott, 
horzsolt sérülésekre, kipirosodott bőrre). 

Mandulaolajos Krém: 
különleges táplálás extra 
száraz bőrre méhviasszal, 
mézzel, mandulaolajjal.

Rózsavíz: illatosító és lemosó.



Az illatok tengere

Gyógynövényszappanok 
széles választéka 
a gyengéd, természetes 
bőrápoláshoz. 



Luxus ayurveda 
testhintőporok

�Hintőporok finom, 
kozmetikai minőségű 
zsírkőből,
�dezodorálásra, 
bőrfrissítésre, 
illatosításra,
� gombás fertőzések 
megelőzésének 
elősegítésére uszodába, 
nyilvános fürdőkbe 
járóknak.



Hajpakolások és hajkrémek

Korpásodás elleni hajkrém citrommal, 
teafaolajjal, mandulaolajjal.

Tápláló és védő hajkrém 
mandulaolajjal, hennával, aloe verával. 

Hajhullás elleni hajkrém 
kaktuszkivonattal és olívával. 



Hajpakolások és 
hajkrémek

Meleg hajpakolás 
száraz hajra olívával, 
mandulaolajjal, 
hennával.

Tápláló meleg 
hajpakolás tojással, 
mézzel, ricinussal 
hajerősítő hatással.



Vatika gyógynövénysamponok
Tápláló Sampon Mandulaolajjal, mézzel, 
hennával.
Tápláló Sampon Olívaolajjal, aloe verával, 
mentával.
Korpásodás Elleni Sampon Citrommal, 
teafaolajjal, mentával, joghurttal.
Regeneráló Sampon Tojással, mézzel.



Regeneráló hajolajok
Vatika hajolaj kókuszolajjal, hennával, amlával, 
citrommal és brahmival a károsodott hajvégek 
ápolására. 

Amla Hajolaj hajregeneráló hatással, hajhullás ellen.
Az amla gyümölcs kivonatával.

Amla Gold Hajolaj 
amla gyümölccsel, hennával, 
mandulaolajjal.
Hajnövekedést serkentő 
hatással, világos hajra.



Fluormentes fogkrémek
Fluormentes, gyógynövényes fogkrémek a 
ragyogó mosolyért, a természetes 
fogápolásért:
�bazsalikom
�neem
�szegfűszeg
�toothache tree kivonattal.



Köszönjük a figyelmet!

Kellemes pihenést, feltöltődést 
kívánunk az ünnepekre!


