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  מגוון המוצרים ומחירון לקוסמטיקאית [ללא מע"מ]–הסדרה המקצועית 
  

  1979-המומחים למדע הקוסמטיקה מ–ר מלומד פרופשיונל "ד
  

  
  

לכל סוגי העור–לעור הפנים נטורית 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

250 ml591007  ניקוי העור–שמן הידרופילי  

250 ml790114  ריכוך והתפחה–מרכך עור  

250 ml 890210  ריכוך והתפחה–ג'ל התפחה  

250 ml לניקוי מכניפילינג גרגירית –פילינג עדין גרגירית  
  

890137  

250 ml פילינג גס לניקוי מכני–סקראב ביו אקטיבי צמחי  
  

1190136    

500 ml990201  פילינג עדין–פילינג ביולוגי צמחי  

400 ml1191008  פילינג על בסיס חומצות–פילינג אינזימתי  

250 ml1900310פילינג מחוזק על בסיס חומצות–פילינג ארומטי  

250 ml1291005  שמן עיסוי–שמן מסג' מחמם ונשטף  

500 ml 'עיסוילקרם –קרם מסג  
  

790142  

500 mlקרם לעיסוי –קרם מסג' ביו אקטיבי  
  

990144    

250 ml 89  לסיום הטיפול, להרגעת העור  –ג'ל פיניש    

250 ml 99  לסיום הטיפול, להרגעת העור–קרם פיניש    
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  נטורית לטיפול בעור בעייתי, באזורים בעייתיים ובגיל הנעורים 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

500 ml790104מי פנים לעור בעייתי  

300 grמסכה צמחית טיפולית לעור בעייתי  
  

1060101  

250 ml740103  ג'ל ניקוי לגיל הנעורים  

  
  
  
  

  למכירה ללקוח/ה–ר בעייתי, אזורים בעייתיים וגיל הנעוריםעותחזוקת נטורית ל
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

150 ml390108מי פנים לעור בעייתי  

150 mlג'ל ניקוי לגיל הנעורים
  

390107  

150 mlסבון מוס לגיל הנעורים  
  

490106  

100 gr490102  מסכה צמחית לעור בעייתי  

7 gr  330105  סטיק טיפולי לגייל הנעורים  

100 gr  
  
  

    290503  סבון שמרים

150 ml590202  פילינג ביולוגי    
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  נטורית לטיפול בעור פנים שמן או באזורי עור פנים הנוטים לשמנוניות
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

500 ml690109מי פנים לעור שמן    

500 ml740113חלב פנים לעור שמן  

300 grמסכה טיפולית לעור שמן  
  

930116

250 ml הידרסול לעור שמן–SPF25970306    

  
  
  

  
  למכירה ללקוח/ה–לטיפול תחזוקה בעור שמן –נטורית 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

150 ml370110מי פנים לעור שמן  

150 mlג'ל ניקוי לעור שמן  
  

360115  

150 mlסבון מוס לעור שמן  
  

490120  

100 gr490117  מסכה צמחית לעור שמן  
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  נטורית לטיפול בעור פנים רגיל עד יבש או באזורי עור יבשים
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

500 ml630111מי פנים לעור רגיל עד יבש    

500 ml660112חלב פנים לעור רגיל עד יבש    

250 ml900118מסכה צמחית לעור יבש

250 ml הידרסול לעור יבשSPF25870302    

250 ml הידרסול לעור רגילSPF25870304    

  
  
  
  
  

  למכירה ללקוח/ה–לתחזוקה שוטפת של עור רגיל עד יבש –נטורית 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

150 ml36מי פנים לעור רגיל עד יבש    

150 ml39חלב פנים לעור רגיל עד יבש    

100 gr490119  מסכה צמחית לעור יבש    

50 ml הידרסול לעור יבשSPF2544    

50 ml הידרסול לעור רגילSPF2544    
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מוצרים להסרת שיער-נטורית 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

500 gr 17.50141בפחית- שעווה קרה נטורית    

500 gr17.51150שעווה קרה נטורית לחימום במיקרוגל    

1 Kg 890151שעווה חמה נטורית גוש    

100
units

    3911931יח'100רצועות להסרת שיער–נטורית 

30 ml 1071022  להאטת צמיחת השיער–דפימיקס    

250 ml להרגעת העור בסיום –צמחי נטוריתג'ל אלו ורה
המריטה

89    

60 mlחומר ניקוי לשעווה אורגנית  
  

271023    
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טיפולי גוף ייחודיים–נטורית 
מס.   מחירשם המוצרתכולה

קטלוגי
כמות 
  להזמנה

250 ml טיפול גוף–מינראליסקראב ביו אקטיבי  
  

84  

500 gr890138טיפול גוף–קראב בוץ ס    

500 gr 890139טיפול גוף–מסכת בוץ    

500 ml 980140  טיפול גוף–למכשירים –קרם לטיפול בצלוליט    

250 ml 'קרם לעיסוי–קרם מסג  
  

540142  

  
  


