Et juuksed püsiksid kaunina
iga päev!

APTEEGIST

Favora varasemast tõhusam juuksehooldustoodete sari on loodud koostöös
Soome juuksehooldusspetsialistidega. Õrnatoimelised ja tõhusad tooted
sisaldavad juukseid kaitsvat pantenooli, niisutavat betaiini - tõhusaid toimeaineid,
mis toovad välja põhjamaiste juuste parimaid omadusi, hellitades sealjuures
tundlikku peanahka.
Moisturising Shampoo – Niisutav šampoon
Õrna toimega silikoonivaba šampoon annab juustele
läike, ergutava toimega vitamiinid on niisutava
toimega ja muudavad ka õhukesed juuksed
kohevamaks. Silendav toime eemaldab juustest
staatilise elektri. Sobib kasutamiseks kogu perele.
Kasutamine: tee juuksed märjaks ning pese nii
juukseid kui peanahka väikese koguse šampooniga
seda kergelt masseerides. Loputa hoolikalt. Kasuta
täiendavalt Favora palsamit ning pikematele
juustele võid vajadusel kasutada ka Favora juustesse
jäetavat spreipalsamit.

Leave-In-Treatment – Juustesse jäetav spreipalsam
Sisaldab rohkesti tasakaalustavaid, niisutavaid
hooldusaineid, mis vähendavad juustes staatilist
elektrit ja ravivad neid - juuksed jäävad pehmeks,
läikivaks ning paremini kammitavaks. Kasutamiseks
mugav ja kergetoimeline sprei tugevdab juukseid
ja vähendab ilmastikuoludest ja juuste kuumtöötlemisest tingitud mõjusid.
Kasutamine: piserda pestud ja rätikukuivadesse
juustesse ja harja õrnalt. Föönita ja sea juuksed
soengusse. Vajadusel viimistle Favora viimistlusvahu ja lakiga.

Care & Detangle Conditioner – Hoolduspalsam
- võitlus pulstunud juustega on lõppenud!
Silikoonivabas hooldustootes on ühendatud
niisutavad ja ravivad toimeained, mis muudavad
juuksed siidjaks, läikivaks ja õhuliseks. Kauaoodatud
uudistoode teeb juuksed paremini kammitavaks,
hoiab ära juukseotste hargnemise ja muudab
töödeldud juuksed elujõulisemaks.
Kasutamine: kanna juustele pärast pesu, hoia
juustes 1-2 minutit ja seejärel loputa juukseid
hoolikalt. Pikemate juuste puhul kasuta vajadusel
Favora juustesse jäetavat spreipalsamit.

Protect & Style Hair Mousse – Viimistlusvaht
Rätikukuivadesse juustesse hõõrutav vaht tugevdab
juukseid, aitab neid soengusse seada ning kaitseb
juukseid kuumtöötluse mõju ja mehaaniliste
vigastuste eest. Vahend lisab kohevust, õhulisust
ja vähendab juustes staatilist elektrit, säilitades
juuste loomuliku pehmuse.
Kasutamine: raputa pudelit, keera see tagurpidi
ja pigista vaht välja. Kanna vaht rätikukuivadesse
juustesse ja fikseeri soeng. Kinnita Favora
juukselakiga.

Firm & Flexible Hair Spray – Juukselakk
Viimistleb juuksed läikivaks ja siledaks. Tugev, ometi loomulikuna tunduv soengu
kinnitusvahend vähendab ka juuste staatilist elektrit. Koostisosad, mis juukseid
niiskuse eest kaitsevad, aitavad säilitada soengut ka välistingimustes. Hõlpsasti
juustest eemaldatav. Silikoonivaba.
Kasutamine: piserda kuivadele juustele, sea juuksed soengusse või kammi
need läbi, nagu soovid. Kui on vajalik lisada juustele kohevust, piserda
Favora juukselakki otse juuksejuurtele.

Rõhuta oma parimaid külgi.

Lemmiktooted
kehale ja juustele.
www.orionpharma.ee

- loomulik tasakaal Sinu nahale –

Puhastus, niisutus,
kaitse – ka kehale!

Favora. My Favorite.

Keha on küll riiete all soojas, kuid erinevate ilmastikuolude tõttu vajab samuti
mitmekülgset hoolitsust. Võrreldes näonahaga on kehal märgatavalt vähem
rasunäärmeid, mistõttu nahk kaldub rohkem kuivusele. Favora kehahooldustooted
suurendavad naha heaolu, kaitsevõimet ja muudavad naha siidpehmeks. Tunneta,
et su kehal on hea olla!
Gentle Body Wash – Õrnatoimeline dušigeel
Uuendatud, varasemast rikkalikuma konsistentsiga
toode puhastab õrnalt ja jätab naha pehmeks ja
värskeks. Kogu perele sobiv toode on ideaalne ka
saunas kasutamiseks. Kerge ja värske lõhn virgutab
keha ja vaimu.
Kasutamine: kanna väike kogus geeli nahale ja
pese maha. Seejärel kasuta Favora niisutavat
ihupiima või Favora pinguldavat ihupiima.
Roll-on Antiperspirant – Antiperspirant
Tõhus higistamisvastane kaitse, ei ärrita nahka.
Ei määri riideid, kuivab kiiresti, aitab säilitada värske
enesetunde kogu päevaks. Alkoholi- ja lõhnavaba,
ei sisalda värvaineid.
Kasutamine: kanna puhtale kuivale nahale.
Tunne mõnu värskusest!

Igaühel on oma lemmiktoode. Neist ei loobuta ja headele sõpradele on neid
tore soovitada. Vanad lemmikud on midagi püsivat ja isiklikku, nad hellitavad
su nahka! Lemmikutega jagatakse kiireid hommikuminuteid ja õhtuseid
iluprotseduure. Sa pakid nad endaga teele kaasa ja tead, et ees ootab midagi
meeldivat – üheskoos sõpradega.

Firming Body Lotion – Pinguldav ihupiim
Pehme ja luksuslik toode silendab probleemseid
piirkondi ning muudab naha elastsemaks. Toode
on hästi kehale kantav, imendub kiiresti ja niisutab
nahka pikaks ajaks.
Kasutamine: kasuta pärast saunas või duši all
käimist, kanna ringjate liigutustega kogu kehale.
Õrn massaaž ergutab naha pindmist vereringet
ning tõhustab toote mõju. Parima tulemuse saad
pärast neljanädalast pidevat kasutamist.
Moisturising Body Lotion – Niisutav ihupiim
Imendub kiiresti, niisutab tõhusalt ja paneb
naha õhetama. Aloe vera jahutab mõnusalt ning
glütseriin seob niiskuse. Sobib suurepäraselt
kasutamiseks ka pärast päevitamist.
Kasutamine: kanna õrnalt nahale pärast dušši
või sauna.

Tere tulemast tutvuma My Favorite toodete
uue ja uuenenud maailmaga! Favora säravad
lemmiktooted rõõmustavad nahka; tootearendus
keskendub tuntud taimset päritolu looduslikele
õlidele ja uuringud läbinud toimeainetele.

Caring Hand Cream – Kätekreem
Rikkalik ja õrnatoimeline niisutav kreem, millest jätkub
kauaks, hooldab ka küüsi ja küünenahku. Imendub
kergesti, uuendatud koostis sisaldab pantenooli,
looduslikke kuningakepi-, palmi- ja kookoseõlisid.
Lõhnavaba.
Kasutamine: kanna väike kogus kreemi kätele iga
kord pärast kätepesu või, kui soovid oma nahale
mõnusat tunnet. Hõõru ka küüntele ja küünenahkadele.

Päikesekaitsekreem SPF 15
Füüsilise kihiga kaitsev kreem on kergesti nahale
kantav ja hästi imenduv kreem. Loodusest endast pärit
tooraine titaandioksiid moodustab nahapinnale
kahjulike UV-kiirte eest kaitsekihi. Niisutava, rahustava
ja jahutava toimega. Ei sisalda keemilisi päikesekaitseaineid.
Kasutamine: kanna kreem näole ja kehale enne päikese
kätte minekut. Ära unusta kaitsmast ka juukseid,
kasuta juuksehooldusspreid.

Kehale mõnus, hooldab juukseid
Soome firma Favora tähistab oma 15. sünnipäeva.
Selleks tähtpäevaks on ulatuslik ja kõrgekvaliteediline tootesari liikunud edasi, et veelgi

paremini rahuldada keha- ja juustehooldus
toodete vajadust. Lisaks moodsatele pakenditele
oleme täiustanud ka toodete koostist. Kõige
krooniks on aga suurepärased uudistooted –
tutvu nendega, rõõmusta nende üle ning
tunneta Favora pakutavat luksust
iga päev!
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