
Чистите водорасли 
Хлорела са известни със 
своята способност
за подмладяване и 
детоксикация на кожата.

• Хлорелата е едноклетъчно, зелено 
сладководно водорасло с плътни 
хранителни вещества. Водораслите 
хлорела са богат източник на растителни 
протеини, витамини и минерали.

• Допринасят за детоксикацията на тялото 
поради високото си съдържание на 
антиоксиданти, имат антиоксидантни 
свойства.  Хлорелата има полезно 
влияние върху функцията на жлъчния 
мехур, черния дроб и бъбреците, 
засилва жизнеността, поддържа 
защитната система.
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Препоръчва се ежедневен 
прием:
приемайте по 2 капсули 
на ден по време на 
хранене. Не превишавайте 
препоръчителната дневна 
доза. Хранителната добавка 
не трябва да се използва като 
заместител на разнообразното 
и балансирано хранене. 
Здравословният начин на 
живот и балансираното 
хранене са важни за нашето 
здраве.

Красивата кожа е знак за здраве и 
добро физическо състояние.
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Красивата и здрава кожа 
започва отвътре

Хлорела 
на прах Зелен Чай

Масло от Вечерна Иглика с Омега-6
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Вечерната иглика е
ценена заради своето 
етерично масло, което е
богато на Гама-линоленова 
киселина (GLA), Омега-6 
мастна киселина

• Студено пресовано, изключително чисто 
маслото от вечерна иглика, е направено 
от семената на цветята - вечерна иглика, 
то помага за гладка кожа и подобрява 
еластичността, влажността и устойчивостта;  

• Поради високото си съдържание на 
Гама-Линоленова киселина (GLA), EPO 
е високо ефективен при симптоми на 
предменструален синдром (ПМС), като 
депресия, раздразнителност и подуване на 
корема.

Ключови ползи 
от Beauty Duo 

• Основно почиства кожата и тялото, посредством 
детоксикация на клетките, чрез Хлорела. 
Подготвя кожата за лечение и я почиства от 
токсини.

• Подхранва клетките на кожата и тялото с 
антиоксиданти, които се съдържат в зеления 
чай, особено катехини, EGCG. Подхранването 
с антиоксиданти става заедно с витамини и 
минерали, съдърждащи се в продукта. Това са 
витамин Е витамин С, биотин, витамин В6, цинк 
и мед, които предпазват клетките от оксидативен 
стрес.

• Високото съдържание на Гама-Линоленова 
киселина (GLA) в маслото от Вечерна Иглика  има 
предпазващ ефект от стареене върху кожните 
клетки и регулиращ ефект върху женскате 
хормони. ЕРО защитава клетките на кожата от 
стареене, дехидратация и кожни алергии.

• DUOCAP ™ е уникална технология, която 
включва поставяне на малка капсула в  по-голяма 
капсула, пълна с течност DUOCAP ™, която 
предпазва съставките от стомашна киселина и 
позволява тяхното пускане на различни места 
в тялото и по различно време. Това позволява 
бързо усвояване на Маслото от Вечерна иглика, 
докато Хлорелата и Зеленият чай са защитени и 
освободени на по-късен етап.
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Гама-линоленова 
, Омега-6 

мастна киселина

Чистата Хлорела, 
помага за 

подмладяване 
и детоксикация 

на кожата.

Маслото 
от вечерна иглика 

помага за изглаждане 
на кожата и 

подобряване на 
нейната 

еластичност, 
влажност 

и твърдост.

Цинк, Мед и 
Витамини Е, С, 

Биотин и Витамин B6 
са известни с ефекта 

си за образуване 
на колаген ефект за 

красива кожа. 

Зеленият 
чай на прах подсилва  

антиоксидантите в 
тялото и придава 

свеж, сияещ и 
младежки вид на 

кожата.
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