
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’Ocean de la Vie е серия продукти, която преоткрива най-

старите природни  рецепти за красота от древните култури и 
народи на 5 континента. Тайните на Индия, мистериите на 

Китай, мехлемите на Африка, сапуните на Полинезия, илачи от 
Амазония и Канада, етерични масла от Средиземноморието; 
тайните за красотата от миналото са събрани в едно – 

серията L’Ocean de la Vie. Потопете се в океана на живота. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’Ocean de la Vie - серия продукти за домашна употреба, които 
съдържат 100% натурални активни вещества 

 
Всички продукти са: 

• Хипоалергични, дерматологично тествани 
• Не съдържат синтетични оцветители и  синтетични 

парфюми 
• Не предизвикват образуването на комедони 

 
 

 



L’Ocean de la Vie 
 Серия  продукти, която преоткрива най-старите 

природни  рецепти за красота от древните 
ури и народи на петте  континенкулт та. 

 
 

 
INDIA 

 Козметични продукти, основани на древната медицина аюрведа, в основата на която е 
балансът на трите типа Доши: Кафа (земя), Пита (огън) и Вата (въздух) 

 
India Kapha. 
Хидратиращ и стягащ балсам за тяло, създаден в съответствие с "кафа доша" - 
принципът, който управлява структурата на тялото. Съдържа екстракт от женшен 
(Hindu Ginseng) и екстракт от дървото на живота (Palmier Cocotier) - подхранват и 
динамизират кожата. Опаковка 250мл шише. 
Начин на употреба: след душ, нанесете с лек кръгов масаж, в посока отдолу нагоре. 
India Vata. 
Хидратиращ крем за суха кожа, на принципа "вата доша". Съдържа символите на 
безсмъртието: екстракт от сусам и свещеното дърво Neem. Опаковка 50мл буркан.  
India Pitta. 
Балансиращ крем за смесена/мазна кожа. Създаден на принципа "пита  доша". Съдържа 
символите на безсмъртието: екстракт от сусам и свещено дърво. Опаковка 50мл 
буркан.  
 
Начин на употреба: нанасяйте крема Vata или Pitta с лек масаж на лицето и шията 
сутрин и/или вечер след почистване. 
 
 

CHINA  
В основата на китайската традиционна медицина е хармонията с природата 

 
China bamboo. 
Реминерализиращ, ексфолиращ крем за лице. Съдържа китайски каолин и бамбук. 
Опаковка 50мл буркан. Начин на употреба: нанесете на влажно лице с лек кръгов 
масаж, изплакнете с топла вода. 
 

 
POLYNESIA  

Традиционната медицина на коренното население от Тихоокеанските острови 
 

Polynesia Soap 
Натурален хидратиращ сапун за лице и тяло с масло от Монохи от Таити с натурални 
аромати от кокосово масло и Tiare Flower. Почиства и омекотява кожата. Защитава от 
твърдата вода. Опаковка: 125г. 
 
 
 

CANADA  
Индиански рецепти от Северна Америка 

Canada Balm 
Aнти-стрес балсам за лице. Детоксикиращ балсам за хипоксична, уморена кожа. 
Съдържа екстракт от Ojacidjibik от областта на Онтарио. Опаковка 50мл буркан. 
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AFRICA  

Традиционни рецепти от Централна Африка   
 
Africa Cream 
Ревитализиращ крем за терапия на отпусната кожа и бръчки. Съдържа екстракт от 
кигелиа, карите, алое вера. Начин на употреба: нанасяйте с лек масаж на лицето и 
шията сутрин и/или вечер след почистване. Опаковка 50мл буркан. 
 
Africa salts 
Анти-стрес соли за вана. Натурални анти-стрес соли от от езерото Pink Lake в Сенегал. 
Опаковка 250г буркан. Начин на употреба: 1-2 с.л. се добавят към водата във ваната.  
 
 

AMAZON 
Традиционни индиански рецепти от Амазония   

 
Amazon Lotion 
Успокояващ почистващ лосион. Съдържа екстракти от характерните за поречието на 
Амазонка растения: масло от Muru-Muru - хидратира и омекотява кожата, Copaiba Balm 
- дезинфектира кожата без да я уврежда. Опаковка 250мл шише. Начин на употреба: 
нансяйте лосиона с лек кръгов масаж на влажни лице и шия до образуване на пяна, 
изплакнете обилно с вода. Използвайте сутрин и вечер. 
 

 
 

MEDITERRANEAN 
Традиционни рецепти от Средиземноморието - древна Гърция и Рим 

 
Mediterranean shower and bath gel 
Гел за душ и вана с маслиново масло. Хидратира, тонизира, подобрява еластичността 
на кожата. Опаковка 250мл шише 
 
Mediterranean toning shampoo 
Тонизиращ шампоан за коса. Съдържа екстракт от червени портокали, богати на 
витамин С и други антиоксиданти. Заздравява и подобрява еластичността на косъма, 
осигурява блясък и копринена мекота на косата. За всекидневна употреба. Опаковка 
250мл шише 
 
Mediterranean relaxing bath and massage oil. 
Релаксиращо масло за вана и за масаж. Оригинална рецепта на ароматни масла, 
използвани в лечебните термални центрове на древните гърци и римляни. Съдържа 
лавандула, розмарин, мента и бергамот. Опаковка 250мл шише. Начин на употреба:  
изсипете 1 капачка във ваната за релаксираща ароматерапия или  използвайте продукта 
като масажно масло.  

 


