Co dziÊ wybierzesz
dla Twego zdrowia
i dobrego samopoczucia?

Âwiat Villa Angelica
GdzieÊ w g∏´bi pewnej w∏oskiej wsi istnieje bardzo malownicza willa, w której
postanowiono po∏àczyç tradycyjnà wiedz´ zielarskà i najnowoczeÊniejsze
badania naukowe, aby tworzyç wspania∏à lini´ naturalnych produktów.
Mowa o Instytucie Zielarskim „Angelica”,
który oferuje dla zdrowia i urody to, co
natura daje nam najlepszego.
Teraz i Ty mo˝esz w pe∏ni korzystaç
z dobrodziejstw natury, zapewniajàc sobie
ka˝dego dnia dobre samopoczucie
i zdrowie ca∏ego swojego organizmu.

NowoÊç: w 100% Naturalne
pasty do z´bów L’Angelica.

Pasty do z´bów L’Angelica
W 100% naturalna past do z´bów
Teraz L’Angelica wprowadza na rynek pasty
do z´bów wy∏àcznie z NATURALNYCH, ekologicznych sk∏adników. Pasty, które sà zdrowe
i bezpieczne zarówno dla u˝ytkowników jak
i dla Êrodowiska.
W 100% naturalne pasty Pe∏na Ochrona
L’Angelica i Âwie˝y Oddech L’Angelica
zawierajà naturalne wyciàgi z tymianku,
mi´ty, ja∏owca, rozmarynu, sza∏wii i bazylii,
które utrzymujà jam´ ustnà w czystoÊci,
pozostawiajàc d∏ugotrwa∏e uczucie komfortu.
Po∏àczone dzia∏anie ekstraktów roÊlinnych
L’Angelica dog∏´bnie oczyszcza jam´ ustnà,
daje uczucie odÊwie˝enia, zapobiega próchnicy
oraz formowaniu si´ kamienia naz´bnego.

W pe∏ni naturalne,
bezpieczne pasty do z´bów.

To oznacza, ˝e pasty
do z´bów L’Angelica
powstajà:
r bez u˝ycia substancji zakazanych;
r bez u˝ycia GMO, czyli produktów
modyfikowanych genetycznie;
r bez prowadzenia testów na zwierz´tach;
r bez u˝ycia substancji jonowych;
r wy∏àcznie przy u˝yciu produktów
rol niczych i zootechnicznych o certyfikowanym pochodzeniu ekologicznym.
Bio EcoCosmesi – Certificate ICEA No.
IT 073 BC 002
Nie zawierajà: Sodium Lauryl Sulfate,
Sacharyny. Past L’Angelica nie zawieraja
tak˝e fluoru

Poczuj zbawiennà moc dzia∏ania roÊlin zawartych
w pastach do z´bów L’Angelica:

W 100% naturalna pasta do z´bów

Pe∏na Ochrona L’Angelica

TYMIANEK
MI¢TA
– w∏aÊciwoÊci
– w∏aÊciwoÊci
oczyszczajàce
odÊwie˝ajàce
i zwalczajàce
i tonizujàce
nieÊwie˝y oddech

JA¸OWIEC
– w∏aÊciwoÊci
∏agodzàce
i przeciwzapalne

ROZMARYN
– w∏aÊciwoÊci
antyseptyczne
i oczyszczajàce

SZA¸WIA
– w∏aÊciwoÊci
tonizujàce
i antyseptyczne

Ju˝ teraz
kup pasty
L’Angelica
w aptece.

W 100% naturalna pasta do z´bów

Âwie˝y Oddech L’Angelica
W 100% naturalne pochodzenie past do z´bów
L’Angelica jest gwarantowane przez AIAB (W∏oskie
Stowarzyszenie Rolnictwa Biologicznego)
i potwierdzone przez ICEA (Etyczny i Spo∏eczny
Instytut Certyfikacji).

TYMIANEK
MI¢TA
– w∏aÊciwoÊci
– w∏aÊciwoÊci
oczyszczajàce
odÊwie˝ajàce
i zwalczajàce
i tonizujàce
nieÊwie˝y oddech

BAZYLIA
– w∏aÊciwoÊci
∏agodzàce,
ochronne
i perfumujàce

Wy∏àczny Dystrybutor w Polsce: A.B.Berren-Handlowy Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 22, Regu∏y, www.angelica.pl

