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cennik dla klienta hurtowego

cena
hurtowa

97,17 zł

Naturalny krem Botanique
Bez szkodliwej chemii i konserwantów.

Innowacyjny krem EKO do codziennej kompleksowej pielęgnacji skóry o intensywnym i długotrwałym działaniu regenerującym i ujędrniającym. Odżywia i opóźnia procesy jej
starzenia oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Łagodzi i leczy procesy zapalne. Regularne stosowanie kremu sprawi, że twoja cera będzie gładka,
doskonale nawilżona i jędrna.
Baza kremowa bez gliceryny i parabenów - do sporządzenia
bazy sięgnęliśmy po znane ze swojej dobroczynności i bogactwa składników Masło Karite będące idealnym produktem do
pielęgnacji skóry, a zarazem bogatym źródłem m.in. wit. E i F,
prowitaminy A oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych
i przeciwutleniaczy.
Użyty w bazie olej ze słodkich migdałów wzbogaca produkt
dodatkowo o kwas oleinowy, linolowy, i witaminy: A, B1, B2,
B6, D, E oraz składniki mineralne.
Składniki kremu:
Olej Arganowy, Ole Jojoba, Olej Bawełniany, Olejowy
ekstrakt z aloesu, Skwalan, Mleko pszczele, Mleczko bawełniane, Mleczko jedwabne, Olej lanolinowy roślinny, Kwas
hialuronowy 1%, Ekstrakt z prawoślazu lekarskiego, Jedwab
hydrolizowany, Proteiny zbożowe, Hydromanil,

cena
detaliczna

140,00 zł
SKU: BTQ-KRBTQ005

Potrójny kwas hialuronowy 1,5%, Ekstrakt z aloesu, Eko baza
kremowa bez gliceryny i parabenów. Opakowanie w kształcie
piramidy - Słowo "piramida" możemy przetłumaczyć
z greckiego jako "ogień znajdujący się w centrum". W swoim
wnętrzu ogniskuje i potężnie wzmacnia energię kosmiczną.
Po ustawieniu jej odpowiednio według stron świata wywiera
pozytywne oddziaływanie zarówno na organizmy żywe, jak
i na materię nieożywioną. Doskonałym przykładem tego
może być model piramidy, w którym żywność się nie psuje,
a włożone tam żyletki po niedługim czasie zostają naostrzone. Pod piramidą poprawia się również smak, kolor i zapach
wszelkich soków. Jej kształt korzystnie wpływa na roślinny
(lepiej i szybciej rosną) oraz na wodę, zmieniając jej kryształki
na regularne i harmonijne z uwzględnieniem zasad świętej
geometrii.
Oferowany Państwu krem znajdujący się pod piramidką,
zawiera zmienioną strukturę wody wywołaną wpływem
energii kształtu opakowania na kryształki wody. Krem przez
to ma lepsze właściwości i większą wchłanialność we wszystkie warstwy skóry, powodując równocześnie zmianę kryształków wody będących już w strukturze skóry, taki proces ma
korzystny wpływ na cały nasz organizm.

Preparat ozonowy
Botanique 150 ml

SKU: BTQ-POZ015

Dezynfekuje i dotlenia skórę głowy i włosy oczyszcza z parabenów
i silikonów likwiduje szkodliwe drobnoustroje i grzyby leczy łupież
i łojotok Botanique Preparat z Ozonem oczyszczający skórę głowy
i włosy z parabenów i silikonów.
Trend używania naturalnych bio kosmetyków jest coraz bardziej
widoczny. Coraz więcej osób sięga po te preparaty, które wykorzystują naturalne składniki. Kosmetyki te dają konsumentom pewność,
że ich producenci spełniają wymagania dotyczące jakości: Produkty
nie mogą zawierać żadnych substancji syntetycznych. Używane
substancje roślinne muszą pochodzić z gospodarstw ekologicznych.
Produkty kosmetyczne nie mogą być testowane na zwierzętach.
Produkcja musi być prowadzona w ekologiczny sposób.
Zawiera ozonowaną mieszaninę oliwy (Extra Vergin) i olej z nasion
makadamii. Ozon uwalnia się podczas mycia dezynfekując skórę
i natleniając ją. Dzięki temu włosy odzyskują blask i miękkość a skóra
głowy jest optymalnie dotleniona i odżywiona.
Ozon rozpuszcza parabeny i silikony ze standardowych szamponów,
które zaklejają cebulkę włosa i przez to nie może być odpowiednio
dotleniona i oczyszczona z grzybów i innych drobnoustrojów dzięki temu włosy mniej wypadają.
Może być stosowany do codziennej pielęgnacji włosów jak również
w leczeniu łupieżu, łojotoku i innych problemów skóry głowy.
Zachowuje optymalne pH skóry. Pozostawia na włosach świeży,
delikatny zapach.

cena
hurtowa

25,49 zł

cena
detaliczna

36,00 zł

Deep Fruit PEELING GEL
Botanique 50 ml

SKU: 634438556596

Lekki peeling o żelowej konsystencji i owocowym zapachu dedykowany do
każdego rodzaju skóry, również wrażliwej i delikatnej. Dzięki zawartym
w peelingu enzymom roślinnym, martwe komórki naskórka zostają rozpuszczone i usunięte, a pory zwężone.
Efekty: głęboko oczyszcza pory, delikatnie złuszcza i usuwa martwe komórki
naskórka, rozjaśnia przebarwienia, wygładza i odświeża skórę, wyrównuje
koloryt skóry, zdrowy wygląd cery.
Składniki aktywne: Ekstrakt z jabłka - zapobiega starzeniu się skóry. Ma pozytywne działanie na stan naczyń krwionośnych. Bardzo skutecznie ujędrnia
skórę, przywracając jej elastyczność i młody wygląd. Zawiera wysoko bio-dostępne polifenolewe antyoksydanty, które odgrywają kluczową rolę w zwalnianiu procesów degeneracyjnych skóry.
Ekstrakt z pomarańczy - działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed szkodliwy działaniem wolnych rodników. Aktywuje procesy regeneracji i odnowy
skóry. Zwiększa elastyczność, nawilża i ujędrnia. Dodatkowo odżywia i rewitalizuje zmęczoną i przedwcześnie starzejącą się skórę. Działa delikatnie ściągająco, zwężając pory i wspomaga gojenie trądzikowych stanów zapalnych.

cena
hurtowa

24,89 zł

cena
detaliczna

49,00 zł

Uwodniona krzemionka
Botanique SIGOLD 200g

cena
hurtowa

96,10 zł

cena
detaliczna

130,00 zł

Henna Wax
Botanique 480g

Krzem z Nanozłotem ﬁrmy Botanique.
Rewolucyjna formuła oparta na innowacyjnemu podejściu do natury konserwantem naturalnym jest samo nanozłoto, które dodatkowo
wspomaga wchłanianie się krzemu w naszym organizmie oraz zwiększa
komunikacje między komórkami a mózgiem.
Badania nad obecnością krzemu w ludzkim organizmie i jego wpływem
na kondycję zdrowotną trwają i nieustannie się pogłębiają. Już dotychczasowe dokonania naukowców i lekarzy w tym zakresie dają wiele do
myślenia. Pewne jest to, że Ludwik Pasteur - wybitny francuski chemik
i prekursor mikrobiologii – już niemal 200 lat temu miał rację. Sformułował on tezę , że krzem jest jednym z najważniejszych pierwiastków
mineralnych uzupełniających niedobory diety.
SIGOLD BOTANIQUE NIE ZAWIERA PARABENÓW - SZCZEGÓLNIE
SZKODLIWEJ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCEJ, STOSOWANEJ
W PODOBNYCH PREPARATACH I KOSMETYKACH.
GŁOWNYM NATURALNYM KONSERWANTEM JEST NANOZŁOTO.
Działanie nanozłota:
Działa odmładzająco na leniwie pracujące organy. Poprawia pamięć
i zdolności koncentracji - badania wykazały wzrost ilorazu inteligencji
u osób zażywających przez dłuższy okres czasu nanokoloidalne złoto.
Doskonale działa przy problemach z uczeniem się i zapamiętywaniem.
Nadmiar złota w organizmie, jest wydalany z żółcią, moczem i potem.
Pewne jest , że nanozłoto regeneruje, odbudowuje i równoważy siły
witalne w organizmie. Złoto ma korzystny wpływ na układ pokarmowy
i krążenie krwi (wszystkie płyny w organizmie mają strukturę koloidalną).

SKU: BTQ-HWT048

Odżywczy wosk w postaci maseczki przeznaczony do
intensywnej kuracji kosmetycznej włosów i skóry
głowy. Jego specjalna receptura pozwala na głęboką
penetrację włosa i cebulki włosowej, dzięki czemu
odżywcze składniki docierają do miejsc, gdzie są najlepiej wykorzystane. W rezultacie włosy odzyskują
połysk i sprężystość. Stosować jako maskę na włosy
i skórę głowy.
• regeneruje włosy i skórę głowy
• pobudza porost włosów
• poprawia połysk i sprężystość włosów
• pozwala na głęboką penetrację włosa
Aktywne składniki: czarna rzepa, ekstrakt z zarodków
pszenicy, kwas hialuronowy, olej z nasion czarnuszki.
Regeneruje włosy i skórę głowy. Pobudza porost
włosów. Dzięki odpowiedniej kompozycji i technologii
produkcji, WAX to niepowtarzalna luksusowa maska
do głębokiej penetracji włosów.

SKU: 286

cena
hurtowa

21,84 zł

cena
detaliczna

32,00 zł

Ormus Orme
Botanique 100 ml

ORMUS ORME to suplement diety, są to czyste atomowe formy
takich pierwiastków jak: ruten, rod, palladium, srebro, osm, iryd, platyna
i złoto. Pierwiastki te w stanie ORME tracą swoje metaliczne właściwości zamieniając się w nadprzewodnik, osiągając stan kompletnego
rezonansu z polem magnetycznymi Meissner’a, gdzie elektrony
przyciągają się w parach i dosłownie zamieniają się w światło (fotony).
ORME to efekt naukowego podejścia do wiedzy, która przez wiele lat
utrzymywana była w tajemnicy. Pierwiastki w stanie ORME występują
w każdym żywym organizmie.
ORME w największych ilościach występuje w wodzie morskiej i popiele
wulkanicznym. Główną funkcją ORMUSU jest naprawa uszkodzonego
DNA i przywrócenie organizmowi idealnej równowagi, która jest
niezbędna do poczucia pełnej witalności i do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała.
Co daje spożywanie ORME:
• Lepsze samopoczucie
• Zwiększone możliwości psychiczne
• Synchronizację półkul mózgowych
• Spokojniejszy umysł
• Wzmożone siły witalne organizmu
• Wydłużone życie
• Odblokowywanie potencjału DNA

cena
hurtowa

178,35 zł

SKU: BTQ-FORMOR01

cena
detaliczna

250,00 zł

Mleczko Pszczele
Botanique 55g

SKU: BTQ-ORJ03C40

Utrzymuje prawidłowy poziom cholesterolu wspomaga funkcjonowanie układu
odpornościowego wspiera działanie organow wewnętrznych przyspiesza zrastanie
się kości po złamaniach Botanique Royal Jelly (mleczko pszczele) zawiera witaminy
A, C, D, E i wszystkie witaminy z grupy B, wiele aminokwasów, minerałów i kwasy
nukleinowe. Skutecznie przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu
cholesterolu jak również wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.
Mleczko pszczele wspiera działanie wielu organów wewnętrznych (płuc, wątroby,
gruczołu ślinowego, trzustki, nerek), szybsze zrastanie się kości po złamaniach,
utrzymanie zdrowego stanu skóry. Pomaga w łagodzeniu objawów menopauzy.
Wspiera układ moczowo-płciowy. Jest zalecane przy niskiej witalności, dla wspomożenia pamięci, koncentracji i sprawności intelektualnej.
Składniki zawarte w jednej kapsułce:
Wartość Energetyczna - 4.51kcal/18.75kj. Proteiny - 0.233g. Węglowodany 0.243g. Tłuszcze - 0.307g. Olej z kiełków pszenicznych - 0.222g. Miód akacjowy 0.120g. Lioﬁlizowane mleczko pszczele - 0.100g
Dawkowanie: Jedna kapsułka dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie stosować u osób uczulonych na propolis, produkty pochodzenia pszczelego
oraz na którykolwiek ze składników preparatu.
Opakowanie: 40 kapsułek po 100mg

cena
hurtowa

45,00 zł

cena
detaliczna

67,00 zł

Zapraszamy do kontaktu

M: hurt@botanique.pl
T: 574 564 433

botanique.pl

