
 

 

 

 

 



Гелі для душу  (250 мл) 

 

Гель для душу з вівсяним молочком (OAT Extract) 

Ніжно очищає шкіру, залишаючи після себе приємний стан 

благополуччя. Його формула, збагачена екстрактом вівса Бio з 

пом'якшувальними та поживними властивостями. Гель 

призначений для сухої і чутливої шкіри. Не містить парабени, 

вазелін, без ГМО. 

 

GA 0979700 

 

Гель для душу «Енергетичний» (Energizzante) 
 

Instituto Erboristico L’angelica розробив нову лінію для того, щоб 

запропонувати Вам широкий вибір природних продуктів по 

догляду за тілом  збагачені середземноморськими рослинними 

екстрактами. Стимулююча дія зеленого чаю в поєднанні p 

терпкими властивостями лайму відродять задоволення від 

освіжаючого і тонізуючого душу. 

 

GA 0979800 

 

Гель для душу «Очищуючий» (Purificante) 
 

 Містить Melaleuca Artenifolia також відомий як Чайне 

дерево:диво рослина - його масло є природною 

антибактеріальною речовиною, яка захищає здоров'я шкіри. 

Ніжна формула не містить парабенів, петролату, силікону та 

ГМО. 

 

GA 0979900 

 

Гель для душу і ванн з маслом макадамії (Prezioso nutrimento) 
 

Масло макадамії, цінне природне масло з високим ступенем 

зволоження. Багате поживними речовинами і незамінними 

жирними кислотами, які допомагають запобігти старінню 

шкіри, надаючи їй ніжність, м'якість і шовковистість. Не 

містить парабени, вазелін, силікон, без ГМО. 

 

GA 1083800 

 



Гелі для душу  (500 мл) 
 

Гель для душу і ванн з ослиним молоком 
 (Donkey Milk Bath & Shower Gel) 

    

Еліксир молодості з білого золота: завдяки наявності 

справжнього ослиного молока, багатого вітамінами і жирними 

кислотами, гель м'яко очищає шкіру і глибоко її зволожує. 

Володіє анти віковими і регенеруючими діями, роблячи шкіру  

м'якшу і красивішу. Не містить парабени, вазелін, силікон, без 

ГМО. 

 

GA 1158200 

 

 

Гель для душу і ванн з нектаром граната 
(Pomegranate Nectar Bath & showerGel) 

 
Гранат розглядався з давніх часів як дорогоцінний фрукт з 

багатьма корисними властивостями, символ вічної 

молодості. Він включає в собі мінерали, вітаміни, 

особливо багатий на поліфеноли з антиоксидантними 

діями, які працюють проти вільних радикалів і старіння 

шкіри. Насолоджуйтесь справжнім задоволенням, завдяки 

дорогоцінним інгредієнтам і отримайте світлу, 

шовковисту і запашну шкіру. 

 

GA 1166100 

 

Гель для душу і ванн з екстрактом Алое Вера 
(Aloe Vera Extract Bath & Shower Gel) 

 
 М'ясисті листя Алое Вера містять полісахариди із 

зволожуючими властивостями, а також амінокислоти, вітаміни і 

мінерали, дорогоцінні поживні речовини для шкіри. Гель для 

душу містить сік алое, який виробляється з чистого гелю, що 

міститься в його листі, добре відомий своїми освіжаючими, 

заспокійливими, пом'якшувальними і зволожуючими 

властивостями, які допоможуть зробити вашу шкіру свіжою і 

шовковистою. Не містить парабени, парафін, кремній, без ГМО. 

 

GA 1166300 



Поживний крем для тіла з екстрактом вівса 

Забезпечує шкірі зволоження, поживність та відчуття гладкості. 

Підходить для чутливої шкіри. 
Вага/Об’єм: 300 мл. 

 

GA 1141000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Догляд за нормальним волоссям. 
Засоби з мигдалем та маточним молочком  

 
 

Шампунь для нормального волосся з мигдалем та маточним молочком 
(Shampoo Normal Hair) 

 
Ніжний шампунь для частого використання. Ідеально 

підходить для всіх типів волосся і для всієї родини. Відкрийте 

для себе природну ефективність мигдалю і маточного молочка 

з поживними і тонізуючими властивостями для того щоб 

надати волоссю життєву силу і яскравість. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 0755200 

 

 

Кондиціонер для нормального волосся з мигдалем та маточним 
молочком (Conditioner Normal Hair) 

 
Кондиціонер для волосся збагачений рисовим маслом і 

органічними екстрактами, такими як мигдальне та 

маточне молочко, які живлять і допомагають відновити 

природне сяйво волосся. Волосся стає слухняними, 

м'якими і шовковистим. Підходить для всіх типів волосся. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 0851000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шампуні (250 мл) 
 
 

Шампунь для ламкого волосся (Shampoo Fragile Hair) 
 

Ніжний шампунь підійде для тонкого, і ослабленого 

волосся. Відкрийте для себе природну ефективність 

календули і ромашки з поживними і захисними 

властивостями для того щоб відчути силу свого волосся, 

м'якість і яскравість від кореня до кінчиків. 

 

 

GA 0755400 

 

 

 

 

Шампунь для масного волосся  (Shampoo Greasy Hair) 
 

Ніжний шампунь добре підійде для жирного волосся. 

Відкрийте для себе природну ефективність білого 

винограду і липи з очисними і освіжаючими 

властивостями для того, щоб відновити ваше волосся з 

легкістю і яскравістю. 

 

 

GA 0755300 

 

 

 

Шампунь проти лупи (Shampoo Anti-Dandruff) 
 

Шампунь має високий ступінь очищення волосся і 

допомагає усувати лупу. Містить кропиву і глід з 

терпкими і очисними властивостями. Дозволяє глибоко 

очищати шкіру голови і волосся, залишаючи їх ідеально 

чистими і яскравими. 

 

 

GA 0755500 

 

 

 



OFFICINALES SHAMPOO 
 

Зміцнюючий шампунь «Хмель та Просо» 
(L'ANGELICA OFFICINALIS Fortyfing Shampoo) 

 
Підходить для частого використання, особливо  

ефективний для тонкого і слабкого волосся. Активізує  

властивості  хмелю і проса, які стимулюють метаболічні  

функції шкіри голови. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

 

GA 0980000 

 

 

 

Шампунь проти лупи з екстрактом червоного ялівця та шавлії 
(L'ANGELICA OFFICINALIS Sebum Regulating Shampoo) 

 
Поєднує в собі антисептичні й освіжаючі властивості 

екстракту Червоного Ялівця і стимулюючий властивості 

екстракту Шавлії. Його себорегулюючі та очищувальні дії, 

допомагають волоссю і шкірі голови відновити свою 

природну життєздатність. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

 

GA 0980100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очищаючий шампунь «Кропива та Мірт» 
(L'ANGELICA OFFICINALIS Antidandruff Shampoo) 

 
    Його формула піклується за жирним волоссям і шкірою  

   голови завдяки екстрактам кропиви і Мірта що мають 

   в'яжучі та очищувальні властивості, роблять волосся  

   сильнішим, і надають йому життєву силу. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 0980300 

 

Шампунь проти лупи з олією чайного дерева 
(L'ANGELICA OFFICINALIS Tea Tree Oil Anti-dandruff Shampoo) 

 
Він містить важливу Олію чайного дерева, яку отримують 

методом дистиляції парою. Його регулярне використання діє 

м’яко на шкіру і волосся, зміцнюючи її природний захисний 

бар'єр і робить ваше волосся сильним і здоровим. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 0980400 

 

Поживний шампунь «Оливкова олія та Маточне молочко» 
( L'ANGELICA OFFICINALIS Nourishing Shampoo) 

 
     Він особливо ефективний для ламкого або пошкодженого волосся, 

завдяки поживним і зволожуючими властивостями маточного 

молочка і оливкової олії, забезпечать волоссю захисні і відновлюючи 

дії. Отримайте відновлене, блискуче і сильне волосся. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 0980200 

 

Зміцнюючий шампунь кондиціонер «Ромашка та Льон» 
(L'ANGELICA OFFICINALIS Softening Shampoo and Conditioner) 

 
Призначений для ламкого і слабкого волосся, піклується про 

ваше волосся не порушуючи його природну красу, 

відновлюючи блиск, а також робить волосся слухняним 

завдяки захисним і пом'якшуючим властивостям ромашки і 

льону. Для м'якого і блискуче волосся. 
Вага/Об’єм: 250 мл. 

 

GA 1016900 

 


