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t a v a s z i  b ô r á p o l á s i  t i p p e k  
TAVASSZAL SZERVEZETÜNKNEK, és bôrünknek is szüksége van
felfrissülésre. Fontos a bôr kímélô tisztítása (arctej, tonik,
pelling), a bôrtípusnak megfelelô ápoló pakolás, ápoló krém,
és a megfelelô vitaminpótlás. A kozmetikai kezelések mel-
lett az otthoni ápolásra is fokozott figyelmet érdemes fordí-
tanunk! Ápoljuk bôrünket természetes készítményekkel.
Prest-Pilot Kft. által javasolt, néhány hasznos tanácsot olvas-
hatnak arról, miként ragyoghat bôrünk újra teljes fényében.

Testápolás: ❚ Anne Lind Body Scrub cranberry- Vörös
áfonya testradír ❚ Anne Lind Indiai citromfû tusfürdô.
Frissítô és élénkítô hatású, amely fokozza az ellenál-
ló képességünket. ❚ Hand Balsam - Kézbalzsam UV
szûrôvel. Intenzíven ápolja, aktívan védi a kezet és a
körmöket. Body effect: Cellulitisz elleni program. Bô-
re rugalmassá, feszessé válik. A már kialakult cellu-
litisz látványosan enyhül. Már 3 hetes kúra után bô-
re simább, feszesebb, kontúrosabb lesz. ❚ Body effect
Energizing Body Scrub -Energizáló testradír. Megpu-

hítja a megvastagodott, száraz bôrfoltokat,
eltávolítja az elhalt hámsejteket.
❚ Body effect Cellulite Gel - Cel-
lulitisz elleni gél. Kisimítja a cellu-
litiszes bôrt és megelôzi a problé-

ma újra alakulását. ❚ Body
effect Firming Body cream -
Bôrfeszesítô testápoló krém
Intenzíven feszesítô hatá-
sú hidratáló krém.

ANNEMARIE BÖRLIND - 
MINÔSÉGI ARCÁPOLÁS
Arcápolás: ❚Rose Drew - Rózsaharmat
arctisztító tej. Finom emulzió, amely
stabilizálja a bôr nedvességtartalmát.
❚ Rose Drew - Rózsaharmat arcápo-
ló tonik. Arcvíz és egyben hidratáló. 
❚ Exfoliating Peel - Bôrradír jojoba
golyócskákkal. Gyengéden eltávolít-
ják a fáradt, igénybevett arcról az el-
halt hámsejteket. ❚ LL Regeneration
Hidratáló pakolás.Intenzíven frissítô
„biokomplexum bomba”, amely fel-
élénkíti a fáradt és petyhüdt bôrt. 
❚ LL Regeneration Nappali krém. „Bio-
komplexum” felgyorsítja a bôr meg-
újulási folyamatait. ❚ LL Regeneration
„regeneráló” ampullák. Természetes
energiabomba, amely vitalizálja, újjá-
építi és ápolja a fáradt bôrt. ❚ Anti-
Stress-Mask - Antistressz pakolás. Elô-
segíti a fáradt bôr felfrissülését, rege-
nerálódását. Eltüntetik az apró ránco-
kat. ❚ Orange Blossom energizer -
Narancsvirág energetikum. „C“ vita-
min bomba a bôrnek. Serkenti a 
kollagén képzôdést, és bôséges ned-
vességet biztosít. ❚ SUN Lip Stick SPF
20 - ajakbalzsam 20 faktoros. 

FORGALMAZÓ: PRESTO-PILOT Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. Tel.: 205-3024 ... 25
biotermek@presto.hu, www.presto.hu
Termékeket forgalmazó üzletek megtalálhatók a
www.presto.hu / biotermékek / forgalmazóink helyen.

FRISSEN,
ÜDÉN!

                                                     


