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sZÉPsÉGÜNK ÚJJÁsZÜletÉse
Tavasszal a Földanya kipattanó üde zöld levelek
milliói által üzen minden élőlény számára: ébresztő,
eljött az újjászületés ideje. ahogy a halottnak tűnő
száraz ágak új, zöld életet bontanak, a mi
újjászületésünket bőrünk megfiatalodása jelzi. 

ÚJÍTSUK mEg BŐrÜNKET
Bőrünk minőségének javításában a legnagyobb 
akadály szervezetünk mérgezettsége. fogyatkozó 
életerőnkről legelőször bőrünk állapota tanúsko-
dik. Miközben kétségbeesetten próbál segíteni a 
túlterhelt kiválasztószerveknek, fáradtnak és bete-
gesnek érezzük magunkat. Mivel a mérgek ilyenkor 
könnyedén távoznak a szervezetünkből, a bölcs ősi 
kultúrák és vallások is tavaszra időzítették böjtjei-
ket, hogy sejtjeinknek lehetősége legyen pihenni, 
tisztulni és feltöltődni.

FEllÉlEgzŐ PórUSaINK
A bőr kívülről való tisztítása sokkal több a lera-
kódott szennyeződések eltávolításánál. Pórusaink 
megszabadulva az elhalt sejtektől, újra lélegzet-
hez jutnak, és látványos megújuló folyamatok in-

dulnak el. A dörzsölés és radírozás 
eltávolítja a szennyeződéseket, 

javítja a vérkeringést, élette-
libbé és egészségesebbé 

teszi a bőrt. erre a célra 
legalkalmasabb a ter-
mészetes anyagból ké-
szült kefék használata 
szárazon, vagy érzé-
kenyebb bőr esetén 
a mosdókesztyű. 
A natúrkozmetiku-
mokban található 
apró növényi szem-
csék gyengéden 
szabadítják meg 
a bőrt a „fulladást 
kozó” részecskék-
től, emellett értékes 
kivonatokkal óvják 
a kiszáradástól. 

gYENgÉDEN
HaTÉKoNY KozmETIKUmoKKal
Az Annamarie Börlind készítmények kizárólag 
ökológiailag ellenőrzött gazdálkodásból szárma-
zó növényi alapanyagokból készültek, kíméletes 
eljárással. Különösen gyengéd az arc érzékeny bőré-
hez a Jojobás arcradír, mely valóságos fiatalító 
kúrát jelent a téli hónapok igénybevétele után. A tisz-
títást követően a tápláló növényi olajakat és esszenci-
ákat tartalmazó ll Vitalizáló krémpakolással 
gazdagon pótolhatjuk a hiányzó tápanyagokat, illetve 
az ll Hidratáló krémpakolással harmonizálhatjuk 
bőrünk vízháztartását.

Belső tisztulásunk bőrünkre gyakorolt hatását rend-
kívüli módon támogathatjuk a Börlind regene-
ráló és Hidratáló ampullakúrákkal. ezek az 
egyedülálló készítmények koncentrált tartalmuknak 
köszönhetik hatékonyságukat. egy kis ampulla egy 
egész tégelynyi krém értékes hatóanyag-mennyiségé-
vel bír. Ahogy testünk valamennyi szerve, úgy bőrünk 
is bámulatos regenerációs képességekkel rendelkezik 
és meghálálja a gondoskodást. Kisimult idegrendszer-
rel és bőrrel, fiatalos, ragyogó külsőre tehetünk szert.


