
OLEJKI AROMATYCZNEOLEJKI AROMATYCZNE
z wodą i minerałami 

z Morza Martwego
z wodą i minerałami 

z Morza Martwego



Produkty EurasiaPro™ są dystrybuowane w Polsce
wyłącznie za pośrednictwem Klubu STARLIFE.

Więcej informacji na www.starlife.pl

PODARUJ SOBIE TERAPEUTYCZNĄ MOC MORZA MARTWEGO!
MINERALUX – naturalna kosmetyka z Morza Martwego

Morze Martwe jest po prostu wyjątkowe. Jego woda 
oczyszcza i odżywia skórę, muł z jego dna pomaga pozbyć 
się reumatyzmu, a intensywny aromat wzmacnia odpor-

ność. Naturalne kosmetyki MINERALUX z soli i minerałów 
Morza Martwego pozwolą Ci poczuć jego rewitalizującą 
siłę o bardzo szerokim spektrum korzystnego działania.

LOVE Box
Zestaw 4 olejków
Olejki serii LOVE można kupić oddzielnie lub 
jako zestaw w eleganckim opakowaniu poda-
runkowym.

#8801

Light Aroma PRO™
Olejek rewitalizujący
Rozluźnia, wywołuje uczucie komfortu i lek-
kości

Olejek Light Aroma PRO™ zawiera minerały 
z Morza Martwego, a także olejek migdało-
wy i olej jojoba, olejki eteryczne z kadzidła 
i mirry, które mają właściwości łagodzące 
i rozluźniające. 

#8803

Vision Aroma PRO™
Olejek tonizujący
Poprawia napięcie skóry i ułatwia jej oddy-
chanie

Olejek Vision Aroma PRO™ zawiera, oprócz 
minerałów z Morza Martwego, także olejek 
migdałowy i olej jojoba, olejki z eukaliptu-
sa, olejek kamforowy i rozmaryn. Ten olejek 
działa tonizująco (napinająco) i wpływa na 
zwiększenie odporności.

#8804

Earth Aroma PRO™
Olejek odświeżający
Wzmacnia i poprawia nastrój

Olejek Earth Aroma PRO™ zawiera mine-
rały z Morza Martwego, olejek migdałowy 
i olej jojoba, a także olejki eteryczne z cy-
tryny i  neroli. Jeśli jesteście zmęczeni po 
treningu lub tylko odczuwacie brak ener-
gii – w takim przypadku ten olejek jest 
przeznaczony dla was.

#8805

Oxygen Aroma PRO™
Olejek antystresowy
Przyczynia się do równowagi psychicznej

Olejek Oxygen Aroma PRO™ zawiera mine-
rały z Morza Martwego, a także olejek mi-
gdałowy i olej jojoba oraz olejek eteryczny 
z lawendy. Ten olejek nie tylko zmiękczy 
Twoją skórę, ale może też wpływać na rów-
nowagę myśli i uczuć.

#8803

Olejki aromatyczne z wodą i minerałami z Morza Martwego

MIŁOŚĆ 
w każdej 

kropli!


