


Kopno
morje



Negujte svojo kožo s hranili s kopnega
in iz oceana. 

Govora bo o botanični kozmetični liniji
L'amara, ki združuje fermentiran čaj in alge, 

potentne iz naravnih virov pridobljene
antioksidante in hranila, ki jih koža

naravnost obožuje. 



La – s kopnega Mar – iz morja



SYNERGY
WORLDWIDE

l’amara

Zakaj?



Koža in 
znanstveni
izsledki v ozadju
linije za nego
kože l'amara

Povrhnjica

Usnjica

Podkožje

PRIMERNA ZA OBČUTLJIVO KOŽO IN DRUGE VRSTE 

KOŽE, HIPOALERGENSKO TESTIRANO 



FERMENTIRAN 
ZELENI ČAJ

CITRONSKA
KISLINA

RASTLINSKO
OLJE

ALGE

PROBIOTIKI PREBIOTIKI

Glavne
sestavine in 
ključne
lastnosti



• Daily Nourishing Cleanser

• Skin Activating Toner

• Revealing Eye Cream

• Radiance Oil

• Moisture Boost Emulsion



Kdaj in kako
nanašamo

izdelke na kožo?



DAILY NOURISHING CLEANSER

Nežno vmasirajte v mokro kožo, ki bo vpila očiščujočo
mešanico fermentiranega čaja, alg in citronske kisline. 
Sperite s hladno vodo. 

1 OČISTI



• Pomagajte svoji koži do čistosti, svežine in 
nahranjenosti.

• Izdelek, ki vsebuje fermentirane čajne liste in 
alge, kožo navlaži in jo med čiščenjem pomirja.

• Citronska kislina ima antioksidacijske lastnosti, 
ki poskrbijo za uravnotežen pH kože. 

• Strokovno in skrbno razvito

• Dermatološko testiran izdelek

• Dovolj nežna formulacija za vse vrste kože

• Podpira zdrav videz kože prek celega 
dne. 

DAILY NOURISHING
CLEANSER



SKIN ACTIVATING TONER

Po čiščenju popršite po obrazu in vratu ter koži namenite
obilo koristi rastlinskih sestavin in kofeina. 

2 IZBOLJŠAJ TEN KOŽE



• Izdelek je kot naročen za vsakodnevno nego
kože, lahko pa se z njim tudi preko dneva
poškropite, da kožo dodatno navlažite in 
osvežite. 

• Izdelek takoj osveži kožo, obenem pa v njej
zadrži vlago.

• Naravni antioksidanti in kofein v tem toniku
poskrbijo za vitalnost in prebujenost kože. 

• Izdelek je kot naročen za tiste dni, ko morate 
kožo še dodatno podpreti.

• Dermatološko testiran izdelek

• Podpira zdrav videz kože

SKIN ACTIVATING 
TONER



RADIANCE OIL

Nanesite 2 do 10 kapljic revolucionarne oljne esence na
obraz in vrat. Koža bo nahranjena in sijoča. 

3 NAHRANI

Olje Esenca+
2 v 1 
Serum

=



• Prekrasna in sijoča koža

• Formulacija z naravnimi antioksidanti pomirja

kožo.

• Oljna esenca (Radiance Oil) je močan serum, 

ki pomaga do zdrave, lepe in sijoče kože

• V koži zadrži vlago.

• Podpira videz starajoče se kože

• Dermatološko testiran izdelek

• Ne vsebuje sulfatov, ftalatov, mineralnih olj, 

silikona, smukca, umetnih barvil in dišav. 

RADIANCE OIL



REVEALING EYE CREAM

Nežno nanesite tanko plast na kožo okoli oči. Pazite, da
se izognete stiku z očmi. Za optimalno delovanje izdelek
uporabljajte zjutraj in pred spanjem.

4 POUDARI



• Potentna mešanica antioksidantov, ki jih koža
obožuje

• Pomaga preprečiti izgubo naravne vlažnosti za 
zdravo in sijočo kožo

• Formulacija, ki nahrani in pomirja kožo

• Podpira zdrav videz kože

• Podpira celovitost naravne kožne pregrade

• Dermatološko testiran izdelek

• Ne vsebuje sulfatov, ftalatov, mineralnih olj, silikona, 

smukca, umetnih barvil in dišav. 

REVEALING EYE CREAM



MOISTURE BOOST EMULSION

Lahko emulzijo za vlaženje vmasirajte v kožo in 
povečajte njeno hidratacijo s hialuronsko kislino. 

5 NAVLAŽI



• Lahki hidratantni izdelek oskrbi kožo s 
potrebnim sijajem in svežino za vaš
vsakdan. 

• S hialuronsko kislino in fermentiranim
čajem za gladko kožo. 

• Podpira enakomeren ten in celostni videz 
vaše kože. 

• Dermatološko testiran izdelek

MOISTURE BOOST 
EMULSION



Lepota od znotraj 
navzven in od zunaj 

navznoter



Najlepša hvala za 

pozornost! !


