
Ce este Colecția Hello Honey? 
Colecția Hello Honey conține produse cosmetice de înaltă calitate destinate îngrijirii corpului.  
Această linie unică a fost inspirată de miere și de proprietățile sale benefice, cunoscute încă din 
antichitate. Una dintre cele mai cunoscute femei din istorie - Cleopatra – a folosit acest ingredient 
în timpul îmbăierii, pentru a-şi menține frumusețea fără cusur. Mierea este unul dintre produsele 
naturale cele mai benefice, este utilizată în bucătărie precum și în produsele cosmetice. La crearea 
Colecției Hello Honey am extras din miere tot ce este mai bun în ea - extractul - și l-am combinat cu 
alte ingrediente de îngrijire a pielii.

Ce substanțe importante conține mierea?
Cele mai importante substanțe conținute în miere sunt două monozaharide (glucoza şi fructoza), 
săruri minerale (cum ar fi magneziu, calciu, fier, siliciu, săruri de zinc), enzime, vitamine (cum ar fi: 
tocoferol, vitamina C, β-caroten, vitamina B ), acizi organici și uleiuri esențiale.

Ce produse cosmetice conține Colecția Hello Honey?
Colecția Hello Honey cuprinde 4 produse pentru îngrijirea corpului: Pudră de Baie, Gel de duş Nectar 
pentru corp, Scrub cu zahăr pentru corp şi Pudding pentru corp. Vă recomandăm utilizarea lor în 
timpul relaxantului ritual al băii, în ordinea în care sunt scrise mai sus.

Ce însemnă un ritual al băii?
Ritualul băii este o combinație de mai multe tratamente de îngrijire, care au un efect benefic asu-
pra organismului nostru și care vă fac să vă simțiți bine. Începeți ritualul de relaxare cu o baie caldă. 
Puneți o cantitate mică de pudră de baie sub jetul de apă caldă, până se creează o spumă delicată și 
vă puteți bucura de relaxantul său parfum dulce și senzual. Apoi, spălați-vă  corpul cu deliciosul gel 
de duş parfumat Nectar, care vă curăță pielea. Aplicați scrubul cu zahăr pe pielea curățată și umedă 
şi masați ușor până se dizolvă cristalele de zahăr. Scrub-ul elimină celulele moarte ale pielii, stimu-
lează circulația și pregăteşte pielea pentru tratamentele ulterioare de îngrijire. Terminați ritualul băii 
prin aplicarea pudding-ului extrem de uşor, care vă face pielea moale și netedă, lăsând-o parfumată 
subtil. Ritualul băii vă lasă nu numai pielea moale și îngrijită corect dar, de asemenea, vă asigură o 
senzație de relaxare, vă dă energie și vă îmbunătățeşte starea de spirit.

Toate produsele din Colecția Hello Honey au trecut testele necesare?
Da. Colecția Hello Honey a fost testată dermatologic şi are evaluarea siguranței necesare introducerii 
produselor pe piață. 

C o l e c ț i a  H e l l o  H o n e y
B I N E  D E  Ş T I U T !

SECRETUL DULCE AL FRUMUSEŢII



Ce funcții are Pudra de baie din Colecția Hello Honey? 
Acest produs cosmetic sub formă de pudră fină, adăugat în cada de baie, creează o spumă 
subtilă, care vă învăluie corpul cu un parfum dulce. Baia parfumată curăță delicat pielea şi îi 
păstrează buna condiție. De asemenea, aceasta vă relaxează corpul şi vă îmbunătățeşte starea 
de spirit. Pudra delicată previne uscarea pielii şi o face perfect moale.

Cum funcționează acest produs cosmetic?
Pudra de baie spală ușor și curăță corpul, îmbunătățind condiția pielii. Aceasta a fost dezvoltată 
pe bază de extracte de miere și de lapte de capră, având proprietăți hidratante, precum și pe 
bază de extract de chihlimbar - un antioxidant natural care neutralizează eficient radicalii liberi 
și ajută pielea să-şi mențină un aspect tineresc pentru mai mult timp.

Pentru ce tip de piele este potrivită Pudra de baie din Colecția Hello Honey?
Pudra este potrivită pentru toate tipurile de piele.

Cum se foloseşte acest produs?
Puneţi o cantitate mică de pudră direct sub jetul de apă caldă. Protejaţi pudra de umiditate prin 
închiderea flaconului. Produsul este destinat doar pentru uz extern.

Cât de des ar trebui să fie utilizată Pudra de baie din Colecția Hello Honey?
Pudra de baie Hello Honey este destinată îngrijirii zilnice a pielii.

BUCURĂ-TE DE BAIE!
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P U D R A  D E  B A I E



Care este funcția Gelului de duş Nectar din Colecția Hello Honey?
Acest gel de duş a fost conceput pe bază de ingrediente delicate de curățare: curăță în mod 
eficient corpul, în timp ce substanțele active care le conține asigură îngrijirea corespunzătoare 
pentru piele, lăsând-o moale şi parfumată.

Cum funcționează acest produs cosmetic?
Gelul de duş Nectar este o loţiune delicată, cu o consistenţă uşor uleioasă. Creează o spumă 
bogată şi catifelată, care curăță perfect corpul. Are un parfum dulce, subtil. Produsul este bogat 
în ingrediente pentru îngrijirea  pielii. Extractul de miere și alantoina au proprietăţi hidratante, 
în timp ce acidul lactic are capacitatea unică de a fixa şi reţine permanent apa, acţionând astfel 
ca un rezervor natural de apă al pielii. Extractul de chimen negru are proprietăţi antioxidante. 
După  spălare,  pielea  este  curăţată, netedă şi  moale,  fiind  pregătită  pentru tratamenetele  
ulterioare de îngrijire.

Pentru ce tip de piele este potrivit Gelul de duş Nectar din Colecția Hello Honey?
Gelul de duş Nectar este potrivit pentru toate tipurile de piele.

Cum se foloseşte acest produs?
Gelul de duş se aplică pe corp, direct sau prin intermediul unui burete. Aplicaţi o cantitate mică 
de gel de duş pe corp, apoi clătiţi cu apă. Datorită texturii sale, gelul de duş Nectar asigură o 
aplicare plăcută şi este perfect pentru a fi utilizat în timpul băii sau duşului. Produsul este desti-
nat doar pentru uz extern.

Cât de des ar trebui să fie utilizat Gelul de duş Nectar din Colecția Hello Honey?
Gelul de duş Nectar este destinat folosirii zilnice.

RASFAŢĂ-ŢI SIMŢURILE CU 
DULCEAŢA MIERII! 

C o l e c ț i a  H e l l o  H o n e y
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G E L  D E  D U S  N E C T A R



Care este funcția Scrub-ului cu zahăr pentru corp din Colecția Hello Honey?
Scrub-ul cu zahăr din Colecţia Hello Honey conține cristale de zahăr, care exfoliază perfect epiderma 
moartă și acționează ca un masaj, stimulând circulaţia sanguină la nivelul pielii. Pielea curățată și 
netedă devine mai fermă și absoarbe mai eficient substanțele active.

Cum funcţionează acest produs cosmetic?
Scrub-ul cu zahăr din Colecţia Hello Honey conține cristale de zahăr, care exfoliază perfect epiderma 
moartă și acționează ca un masaj. Formula sa conține ulei de argan, care protejează epiderma împo-
triva uscării, îi îmbunătăţește elasticitatea și îi încetinește procesele de îmbătrânire. Un alt ingredient 
important este uleiul de migdale dulci, bogat în vitaminele E, PP, vitamine B, magneziu, potasiu, zinc, 
având proprietăți de fortifiere. După folosirea scrub-ului, pielea este lubrifiată, catifelată, fermă și 
parfumată fermecător.

De ce este important să folosim un scrub?
În timpul procesului de regenerare a pielii, care durează aproximativ o lună, pielea își pierde celulele 
moarte. Ele rămân pe suprafața pielii, împiedicând oxigenarea ei și absorbţia nutrienţilor. Pielea devi-
ne gri, ternă și îmbătrânește mai repede. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să-ți exfoliezi epider-
ma cu ajutorul unui scrub. Scrub-urile mecanice conțin particule abrazive, cum ar fi zahăr sau sare, 
care au rolul de a elimina mecanic stratul cornos, prin frecare. Un scrub este preludiul perfect pentru 
tratamentele ulterioare. Pielea curățată produce mai intens colagen și elastină, devine mai bine 
alimentată de sânge și absoarbe mai eficient substanțele active conținute în produsele cosmetice. 
Fiecare tratament de scrub mecanic este, de asemenea, un masaj perfect, care stimulează circulația 
sângelui și oxigenează pielea. Ca rezultat, pielea este mai tonifiată, are o suprafață mai netedă și 
elasticitatea îmbunătățită.

Pentru ce tip de piele este destinat Scrub-ul cu zahăr pentru corp din Colecția Hello Honey?
Scrub-ul cu zahăr din Colecția Hello Honey este potrivit pentru toate tipurile de piele.

Cum se folosește acest produs?
Aplicaţi scrub-ul pe pielea umedă şi masați uşor. După aceea clătiţi cu apă.

Cât de des ar trebui să fie utilizat Scrub-ul cu zahăr din Colecţia Hello Honey?
Scrub-ul se utilizează de două ori pe săptămână.

SIMTE MAGIA MIERII!
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S C R U B  P E N T R U  C O R P



Care este funcţia Pudding-ului din Colecția Hello Honey?
Pudding-ul din colecţia  Hello Honey este un minunat unt parfumat, cu o textură extrem de 
pufoasă. Acesta lasă un strat uleios pe piele, iar ingredientele pentru îngrijirea pielii, conținute 
în formula sa, lasă un parfum subtil pe piele.

Cum funcţionează acest produs?
 Pudding-ul oferă pielii o hidratare de lungă durată și intensă, îi conferă o moliciune satinată. 
Creează un film delicat pe piele, care întărește stratul hidrolipidic natural al epidermei, împie-
dicând-o să se usuce. Formula sa conține ingrediente de hidratare - extract de miere și ulei de 
migdale dulci - și hrănitor unt de shea. Pielea devine fermă, moale, delicată și parfumată pentru 
o lungă perioadă de timp. Datorită texturii sale delicate, pudding-ul  este ușor de aplicat și este 
absorbit rapid. 

Pentru ce tip de piele este destinat Pudding-ul pentru corp din Colecţia Hello Honey?
 Pudding-ul pentru corp din Colecţia Hello Honey este potrivit pentru toate tipurile de piele.

Cum se folosește acest produs?
Masaţi usor corpul cu pudding-ul şi lăsaţi-l să se absoarbă. Pentru a crește eficienţa tratamen-
tului, vă recomandăm folosirea pudding-ului după ce faceţi o baie sau un duș, când pielea este 
caldă și umedă.

Cât de des ar trebui să fie utilizat Pudding-ul pentru corp din Colecţia Hello Honey?
Pudding-ul pentru corp este destinat folosirii zilnice.

MOLICIUNE SATINATĂ!
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P U D D I N G  P E N T R U  C O R P 


