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YENI BIR HAYAT
YOGUN CANLANDIRICI OILS OF LIFETM

TOHUM YAGLARININ GÜCÜ, CILDINIZ 
IÇIN HAYATIN SAF ÖZLERI
Tohumlar yeni bir bitkiye hayat verir. Bu nedenle tohum yağları 
yeryüzündeki en konsantre temel besin maddesi kaynaklarıdır. 
Saf hallerini soğuk presleyerek etkili özelliklerini koruyoruz ve 
cilde çekicilik katmalarını sağlıyoruz.

CILDINIZ IÇIN

DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDAN GELEN 
3 DEGERLI TOHUM YAGI
Dünyanın farklı yerlerini araştırdık. Canlandırıcı ve onarıcı özellikleriyle bilinen
3 değerli tohum yağını seçtik.

%99 doğal kaynaklı bu 3 değerli yağı harmanlayarak kendi mükemmel yüz bakım 
yağımızı yarattık.

ÇÖREK OTU
TOHUMU YAGI

KAMELYA ÇIÇEGI
TOHUMU

Yoğun şekilde
antioksidan içerir 

Mısır, Nil Deltası’ndan

Besleyici oleik asitleri
doğal olarak içerir 

Çin’in hiç solmayan ağaçlarından

Onarıcı Omega 3 ve 6 ile
zengin 

And Dağları’nın Şili eteklerinden

3 değerli tohum yağı, cildinize yeniden hayat vermek için duyuları harekete geçiren 
yapısıyla bir araya getirildi. Günlük Oils of Life™ ritüelini tanıyalım.

Su ve yağdan oluşan özel formülüyle 
temizlemeden sonraki ilk adım cildi diğer 
adımlar için hazırlayıp aktif hale getirirken 
anında gözle görülür sonuçlar veriyor.

%99 doğal kaynaklı yağlardan oluşan 
güçlü yüz bakım yağı, cildi yoğun olarak 
canlandırır ve yaşlanma belirtilerini gözle 
görülür ölçüde yok eder.

Pamuksu yumuşaklık veren besleyici 
krem ya da çiy ferahlığı veren jel krem 
cildi yoğun bir şekilde canlandırır ve yağlı 
görünmesini engelleyerek yeniler.

YOGUN
CANLANDIRICI
KREM YA DA JEL KREM

Dance Facial Workout Massage ile ilgili daha fazla bilgi için www.thebodyshop.com/oils-of-life

Oils of Life™ bakım ürünlerini seçtiğinizde bir tohum ekmemize yardım etmiş ve pozitif bir fark yaratmış olursunuz.
World Land Trust işbirliğiyle yerel bioçeşitliliği korumaya yardımcı olmak için Ekvator’da 1 milyon tohum ekmeyi amaçlıyoruz. 

HAYAT IÇIN BIR TOHUM EK
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PARLAKLIGINI
ARTIRIR

%74 AYNI FIKIRDE**

CILDINIZI
CANLANDIRIR

%81 AYNI FIKIRDE*

CILDINIZI
BESLER

%90 AYNI FIKIRDE**

“Her tohumun içinde, yeni bir hayatı 
başlatma gücü vardır. Bu doğal 
güç yuvaları, antioksidanlardan 
vitaminlere kadar temel besin öğelerini 
barındırır. Çörekotu, kuşburnu ve 
kamelya tohumlarının yağlarının 
dikkatli bir şekilde dengelenmiş 
harmanı oldukça güçlü ve etkili 
bir formüldür. Bu kıymetli tohum 
yağlarının her biri ayrı ayrı cildi korur 
ve birlikte kullanıldıklarında cildi 
besler ve cilde parlaklık verir.” 

Jennifer Hirsch, Güzellik Botanisti

“Bu masaj aleti yüzünüzün tamamıyla harekete 
geçmesi için en iyi yöntem. Hazırladığım özel

‘Dance Facial Workout Massage’ programıyla sadece 
yüz kaslarını güçlendirmez, ayrıca koreografik 
hareketlerle cildinizi arındırır.”

Vanda Serrador, Yüz ve Vücut Bakımı Uzmanı

KUSBURNU ÇIÇEGI 
TOHUMU

BASTAN SONA
YOGUN CANLANDIRICI RUTIN

YOGUN
CANLANDIRICI
LOSYON

YOGUN
CANLANDIRICI
YÜZ BAKIM YAGI

MÜKEMMEL
ÇIFT

IKI BASLIKLI
CANLANDIRICI

YÜZ MASAJ 
ALETI


