
V zakulisju 
BG 92

V zakulisju 
TOOTH CREAM 

Ne predaj se. Prosim. Po-
skusi nekaj novega! Lepo je 
zapreti oči, kajne? Za hip si 
lahko odpočiješ. Pozabiš na 
vse tegobe vsakdana. Odmi-
sliš stres. Odvržeš vse skrbi. 
Življenje je kratko. Prekratko 
za obžalovanja. Le sprosti 
se, zapri oči in zadihaj.

Uporaba: majhno količino 
naravnih sestavin nanesi na 
zobno ščetko in jo razmaži 
po zobeh in celotni ustni vo-
tlini. Enakomerno ščetkaj in 
dobro zmasiraj tudi dlesni. 
Spiranje ni potrebno. Okus: 
nevtralen, mentol.

Vlažilni gel BG sprošča, oživi, prebudi in navlaži kožne celi-
ce. Hkrati s svojim celostnim delovanjem pozitivno vpliva tudi 
nate, na tvojo kožo in vse, kar je živega okoli tebe. Kadar 
želiš pospešeno obnoviti kožo in izbrisati skrbi vsakdana, na 
konice las, obraz ali dekolte nanesi vlažilni gel.

Zobna krema TOOTH CREM krepi ustno floro, jo obnavlja 
in uravnovesi. S fermentacijo proizveden ksilit in posebna 
simbioza mikroorganizmov krepita ustno floro. Mikroorga-
nizmi aktivno odstranjujejo mikrobe, ki povzročajo nastanek 
kariesa in parodontoze (vnetje dlesni). Po zaužitju katere koli 
hrane in pijače ponovno nanesi zobno kremo na zobe, jo 
razmaži kar z jezikom in tako nevtraliziraj pH-vrednost.



V zakulisju 
All-DONNA

V zakulisju 
ZAJDII

Uporaba: za vsakodnevno 
uporabo po celotnem telesu. 
Majhno količino razmaži v 
dlaneh in jo s prijetnimi mi-
slimi in občutkom nanesi na 
vlažno kožo. S krožnimi in 
rahlimi gibi nežno vtri. Dobro 
izperi in odplakni nečistoče. 
Ta krema za umivanje je pri-
merna za vsa živa bitja.

Uporaba: nanesi ZAJDII z ra-
hlimi krožnimi gibi na vlažno 
kožo, skrbno vtri in izperi.

Popolna ženskost v vseh pogledih. ALL DONNA v tebi vzbudi 
vse čute. Uporablja se kot vsakodnevna krema za umivanje 
in odstranjevanje nečistoče. Njena živahnost s pomočjo mi-
kroorganizmov zagotavlja najvišjo čutnost ter varno obdaja 
in ščiti.

»Naučite se leteti«

Osvobodite se odvečnih snovi z ZAJDII. Poživlja celoten orga-
nizem in spodbuja telo k izločanju strupov in čiščenju. ZAJDII 
poskrbi za voljnost in svežino ter kožo naredi prepustnejšo. 
Občutil boš čudovito lahkotnost in povezanost z vsem, kar je 
živega. Življenje boš doživljal bolj brezskrbno.
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