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SŁODKI SEKRET PIĘKNA
Czym jest Kolekcja Hello Honey?
Hello Honey to wysokiej jakości kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji ciała. Inspiracją do stworzenia tej wyjątkowej serii był miód i jego dobroczynne właściwości, znane już od czasów starożytnych.
Po składnik ten sięgała podczas kąpieli jedna z najbardziej znanych kobiet w historii – Kleopatra
– chcąc w ten sposób zachować nieskazitelną urodę. Miód to jeden z najbardziej wartościowych
produktów, które daje natura, wykorzystywany nie tylko w kuchni, ale również w kosmetyce. Przy
tworzeniu Kolekcji Hello Honey wzięliśmy z miodu to, co najlepsze – sam ekstrakt – i połączyliśmy go
z innymi pielęgnującymi skórę składnikami.
Co ważnego zawiera miód?
Najważniejsze substancje znajdujące się w miodzie to dwa cukry proste (glukoza i fruktoza), sole
mineralne (m.in. sole magnezu, wapnia, żelaza, krzemu, cynku), enzymy, witaminy (m. in. tokoferol,
witamina C, beta-karoten, witaminy z grupy B), a także kwasy organiczne i olejki eteryczne.
Jakie kosmetyki wchodzą w skład Kolekcji Hello Honey?
W skład Kolekcji Hello Honey wchodzą 4 produkty do pielęgnacji ciała. Są to: pyłek do kąpieli, nektar
do mycia ciała, cukrowy peeling do ciała oraz pudding do ciała. Zalecamy ich stosowanie w wymienionej kolejności podczas odprężającego rytuału kąpielowego.
Na czym polega rytuał kąpielowy?
Rytuał kąpielowy to połączenie kilku zabiegów pielęgnacyjnych, mających dobroczynny wpływ na
nasze ciało i samopoczucie. Relaksujący rytuał rozpocznij od rozgrzewającej kąpieli. Niewielką ilość
pyłku do kąpieli rozpuść pod strumieniem ciepłej wody aż do utworzenia delikatnej pianki i rozkoszuj się słodkim i zmysłowym zapachem, który działa odprężająco. Następnie umyj ciało cudownie
pachnącym nektarem o olejkowej konsystencji, który oczyści skórę. Na umyte, wilgotne ciało nałóż
cukrowy peeling, delikatnie je masuj aż do momentu rozpuszczenia się kryształków. Preparat usunie
martwy naskórek, pobudzi krążenie oraz przygotuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Zakończ kąpielowy rytuał nałożeniem na ciało puddingu o niezwykle lekkiej konsystencji, który
zapewni skórze miękkość i gładkość oraz pozostawi na niej subtelny zapach. Rytuał kąpielowy nie
tylko pozostawi skórę miękką i odpowiednio wypielęgnowaną, ale zapewni również odprężenie,
doda energii i poprawi samopoczucie.
Czy wszystkie produkty z Kolekcji Hello Honey przeszły wymagane badania?
Tak. Seria Hello Honey została przebadana dermatologicznie i posiada ocenę bezpieczeństwa potrzebną do wprowadzenia produktów na rynek.
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PYŁEK DO KĄPIELI

CZERP RADOŚĆ Z KĄPIELI!
Jaką funkcję pełni pyłek do kąpieli z Kolekcji Hello Honey?
Dodany do kąpieli kosmetyk w postaci drobnego pyłku tworzy subtelną pianę, która otula ciało
słodkim zapachem. Pachnąca kąpiel delikatnie oczyści skórę, zadba o jej kondycję, a ciału zapewni odprężenie i poprawi samopoczucie. Delikatny pyłek nie wysusza skóry i zapewnia jej
idealną miękkość.
Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Kosmetyk delikatnie myje i oczyszcza ciało, poprawiając kondycję skóry. Został stworzony na
bazie ekstraktów z miodu i mleka koziego, które posiadają właściwości nawilżające, oraz ekstraktu z bursztynu, który jest naturalnym antyoksydantem i skutecznie neutralizuje wolne rodniki, pomagając skórze zachować młodzieńczy wygląd na dłużej.
Do jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest pyłek do kąpieli Hello Honey?
Pyłek można stosować do każdego rodzaju skóry.
Jak używać tego kosmetyku?
Należy wsypać niewielką ilość pyłku bezpośrednio pod strumień ciepłej wody. Należy chronić
puder przed wilgocią, zamykając szczelnie opakowanie. Produkt jest przeznaczony wyłącznie
do użytku zewnętrznego.
Jak często należy stosować pyłek do kąpieli Hello Honey?
Kosmetyk jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry.
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NEKTAR DO MYCIA CIAŁA

ROZPIEŚĆ ZMYSŁY
MIODOWĄ RADOŚCIĄ!
Jaka jest funkcja nektaru do mycia ciała Hello Honey?
Kosmetyk został stworzony na bazie łagodnych składników myjących: skutecznie oczyszcza
ciało, a zawarte w nim substancje aktywne kompleksowo pielęgnują skórę, pozostawiając ją
miękką i pachnącą.
Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Nektar do mycia ciała z Kolekcji Hello Honey to łagodny płyn o delikatnej, olejkowej konsystencji, który dokładnie oczyszcza skórę, tworząc gęstą i aksamitną pianę. Posiada słodki, subtelny
zapach. Kosmetyk jest bogaty w składniki kondycjonujące skórę. Ekstrakt z miodu i alantoina
działają nawilżająco, a kwas mlekowy ma unikalną zdolność trwałego wiązania i zatrzymywania
wody, przez co pełni rolę naturalnego rezerwuaru wody w skórze. Ekstrakt z czarnuszki ma właściwości antyoksydacyjne. Po umyciu skóra jest oczyszczona, gładka i miękka, a także przygotowana do dalszej pielęgnacji.
Do jakiego rodzaju skóry można stosować nektar do mycia ciała Hello Honey?
Kosmetyk przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry.
Jak używać tego kosmetyku?
Kosmetyk można stosować bezpośrednio na ciało bądź najpierw na gąbkę. Należy niewielką
ilość rozprowadzić na ciele, a następnie spłukać wodą. Nektar ze względu na swoją konsystencję zapewnia przyjemną aplikację i jest idealny zarówno do stosowania podczas kąpieli w wannie, jak i pod prysznicem. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Jak często należy stosować nektar do mycia ciała Hello Honey?
Kosmetyk przeznaczony jest do codziennego stosowania.
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CUKROWY PEELING DO CIAŁA

POCZUJ MAGIĘ MIODU!
Jaka jest funkcja cukrowego peelingu do ciała z Kolekcji Hello Honey?
Cukrowy peeling do ciała z Kolekcji Hello Honey zawiera kryształki cukru, które doskonale złuszczają
martwy naskórek oraz działają na zasadzie masażu, który prowadzi do lepszego ukrwienia skóry.
Oczyszczona i wygładzona skóra staje się bardziej jędrna i lepiej wchłania substancje aktywne.
Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Cukrowy peeling do ciała z Kolekcji Hello Honey zawiera kryształki cukru, które świetnie złuszczają
martwy naskórek podczas masażu. W formule kosmetyku występuje olej arganowy, który chroni
naskórek przed wysychaniem, poprawia elastyczność i opóźnia procesy starzenia. Innym ważnym
składnikiem jest również olej ze słodkich migdałów, bogaty w witaminy E, PP, witaminy z grupy B,
magnez, potas i cynk, który ma właściwości wzmacniające. Po zastosowaniu peelingu skóra jest
natłuszczona, aksamitnie miękka, jędrna oraz przyjemnie pachnie.
Dlaczego stosowanie peelingów jest takie ważne?
Podczas procesu odnowy skóry, który trwa około miesiąca, skóra pozbywa się martwych komórek
naskórka. Pozostają one na powierzchni skóry, przez co hamują jej dotlenienie i wchłanianie przez
nią składników odżywczych. Skóra staje się wtedy szara, matowa i szybciej się starzeje. Aby temu
zapobiec, należy złuszczać naskórek stosując peelingi. W peelingach mechanicznych znajdują się
drobinki ścierne, np. cukier lub sól, których zadaniem jest mechaniczne usuwanie warstwy rogowej
naskórka. Peeling jest idealnym wstępem do dalszej pielęgnacji. Oczyszczona skóra intensywniej
produkuje kolagen i elastynę, staje się bardziej ukrwiona i jędrniejsza, a także lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w kosmetykach. Każdy zabieg nałożenia peelingu mechanicznego to także
doskonały masaż, który pobudza mikrokrążenie i dotlenia skórę. W efekcie skóra ma wyrównany
koloryt, gładszą powierzchnię i większą elastyczność.
Do jakiego rodzaju skóry przeznaczony jest cukrowy peeling do ciała Hello Honey?
Kosmetyk przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry.
Jaki jest sposób jego użycia?
Cukrowy peeling do ciała należy nanieść na wilgotne ciało i delikatnie masować. Następnie spłukać
ciepłą wodą.
Jak często używać tego produktu?
Kosmetyk przeznaczony jest do stosowania 2 razy w tygodniu.
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PUDDING DO CIAŁA

SATYNOWA MIĘKKOŚĆ
Jaka jest funkcja puddingu do ciała z Kolekcji Hello Honey?
Pudding do ciała z Kolekcji Hello Honey to cudownie pachnące masło o wyjątkowo puszystej
konsystencji. Pozostawia na ciele natłuszczającą warstwę, a zawarte w kosmetyku składniki pielęgnują skórę i nadają jej subtelny zapach.
Jakie jest działanie tego kosmetyku?
Kosmetyk długotrwale i intensywnie nawilża skórę oraz nadaje jej satynową miękkość. Tworzy
na skórze delikatny film, który wzmacnia naturalną barierę hydro-lipidową naskórka, zapobiegając jego wysuszeniu. W formule kosmetyku znajdują się składniki o właściwościach nawilżających – ekstrakt z miodu i olej ze słodkich migdałów – oraz odżywcze masło shea. Skóra przez
długi czas pozostaje jędrna, miękka, delikatna i pachnąca. Dzięki lekkiej konsystencji kosmetyk
przyjemnie się rozprowadza i szybko wchłania.
Do jakiego rodzaju skóry zalecany jest pudding do ciała Hello Honey?
Pudding do ciała polecany jest do każdego rodzaju skóry.
Jaki jest sposób użycia tego kosmetyku?
Kosmetyk należy delikatnie wmasować w ciało i pozostawić do wchłonięcia. Dla zwiększenia
efektywności pielęgnacji zalecamy stosowanie puddingu bezpośrednio po kąpieli lub prysznicu, gdy skóra jest jeszcze ciepła.
Jak często należy stosować pudding do ciała Hello Honey?
Kosmetyk przeznaczony jest do codziennego stosowania.

