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SWEET COFFEE
IDEALNA PROPOZYCJA NA JESIENNĄ CHANDRĘ

Listopad to miesiąc, w którym często łapie nas jesienna chandra, a zatem to idealny
czas, aby skupić się na sobie, swoich potrzebach i się zrelaksować. Na szczęście kawa
i jesień stanowią idealne połączenie dla naszych zmysłów. Dlatego to doskonały czas
na pielęgnację naszej skóry przy wykorzystaniu produktów linii Barwy Harmonii Sweet
Coffee, które odżywią naszą skórę i pozostawią ją idealnie gładką i otuloną
energetyzującym zapachem kawy. Pielęgnacja i relaks w jednym!

Olejek do kąpieli i pod prysznic Barwy Harmonii SWEET COFFEE to delikatny produkt
oczyszczający, który po nałożeniu na wilgotną skórę zamienia się w kojącą, kremową pianę.
W naszym laboratorium, dzięki współczesnej technologii połączyliśmy naturalne oleje: z
zielonych ziaren kawy oraz słodkich migdałów z kompleksem siedmiu witamin: A, E, F, H, P, B5,
B6.
Cena: 49,90 zł/ 440 ml
Kremowe masło do ciała SWEET COFFEE to wyjątkowa pielęgnacja wygładzająca skórę,
poprawiająca jej napięcie i ujędrnienie. Unikalne połączenie oleju z zielonych ziaren kawy i
słodkich migdałów, masła shea oraz kompleksu witamin, pozwoliło stworzyć wyjątkowy
produkt. Jego regularne stosowanie poprawi napięcie i nawilżenie Twojej skóry. Masło ma
delikatną konsystencję, szybko się wchłania, pozostawiając subtelny zapach energetyzującej
kawy.
Cena: 24,99 zł/ 220 ml
Ujędrniający i antycellulitowy scrub cukrowy Barwy Harmonii SWEET COFFE wzbogacony o olej
z zielonych nasion kawy oraz ekstrakt kofeinowy z guarany intensywnie wygładza skórę. Dzięki
kompozycji masła shea, oleju kokosowego, bawełnianego i słonecznikowego, Twoja skóra
dostanie potężną dawkę naturalnych antyoksydantów. Kryształowe drobinki cukru i kawy w
synergii z ekstraktami owocowymi bogatymi w kwasy AHA zapewniają doskonałe złuszczanie,
a energetyzujący zapach kawy pobudza do działania!
Cena: 34,99 zł/ 250 ml
Krem do rąk Barwy Harmonii SWEET COFFE to wyjątkowa pielęgnacja i relaks SPA dla Twoich
dłoni o energetyzującym zapachu kawy. Głębokie odżywienie, nawilżenie oraz regeneracja
wysuszonego naskórka to zasługa unikalnego połączenia składników aktywnych: masła shea,
oleju migdałowego, kwasów tłuszczowych i kompleksu witamin. Dodatkowo olej z zielonych
ziaren kawy nada Twoim dłoniom miękkość, jedwabistą gładkość oraz ochroni skórę przed
przedwczesnym starzeniem. Krem szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej i lepkiej
warstwy.
Cena: 22,99 zł/ 200 ml
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