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BATH AND BODY AROMATIC  
NOURISHING OIL  30ml 
Líkams- og baðolía með Tranquillity™ ilminum sem 
einkennir [ comfort zone ]. Olían gerir húðina silkimjúka 
og eykur vellíðan. 
 

Jólaverð kr: 2.990,- 
,- 

TRANQUILLITY™ 
OIL 
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SPECIALIST 
NOURISHING HYDRATING  
HAND KIT 

SPECIALIST HAND CREAM 75ML 
SPECIALIST HAND OIL 15ML 
Fullkomið par sem mýkir og nærir og ilmar af 
hvítu tei. Nærandi handáburðurinn sýjast hratt inn 
í húðina og mýkir án þess að skilja eftir olíukennda 
áferð. Olían styrkir og verndar hendur og neglur. 

  

Jólaverð kr: 6.990,-   
þú sparar 990    

  



TRANQUILLITY™ 
AROMATIC CLEANSING  
MOISTURIZING KIT 

TRANQUILLITY™ SHOWER CREAM 200ML 
TRANQUILLITY™ BODY LOTION 200ML 
Sturtukrem og body lotion með ilmkjarnaolíum sem hafa 
slakandi áhrif á líkama og sál. Sturtukremið verndar 
náttúrulegan raka húðarinnar og gefur góðan ilm. Body 
lotionið gefur raka og gerir húðina silkimjúka. 

Jólaverð kr: 9.800,-  
þú sparar 3.690 
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DAY& NIGHT 
NOURISHING HYDRATING  
FACE KIT 

HYDRAMEMORY CREAM 60ML 
RENIGHT MASK 60ML 
24-tíma umhirða fyrir allar húðgerðir. Hydra-memory 
kremið inniheldur hýalúrónsýru gefur húðinni djúpvirkandi 
raka. Renight maskinn inniheldur vatnsrofið þykkni úr 
lycopen tómötum og lífrænt vottaða gojiberjaolíu. Hann 
hefur andoxandi virkni og endurnýjar húðina á meðan við 
sofum. 
 

Jólaverð kr: 12.450,-  
þú sparar 7.940 



REMEDY 
SOOTHING PROTECTIVE FACE KIT 

REMEDY OIL 30ML 
REMEDY DEFENSE CREAM 60ML 
Lyktarlausar vörur fyrir viðkvæma húð. Róandi olían ver 
húðina og er fullkomin neyðarmeðferð fyrir þau  svæði 
sem eru sérstaklega viðkvæm. Kremið nærir og róar 
jafnvel þurrustu og viðkvæmustu húð. 
 

Jólaverð kr: 13.350,-  
þú sparar 6.230 
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SUBLIME 
REPUMPLING FIRMING FACE KIT 

SUBLIME SKIN RICH CREAM 60ML  
SUBLIME SKIN SERUM 30ML  SUBLIME 
SKIN EYE CREAM 15ML 
Öflugar vörur sem vinna gegn ótímabærri öldrun og draga úr 
línum og hrukkum. Ríkt kremið inniheldur Archi-lift™ tæknina, 
endurheimtir þéttleika og gefur húðinni fyllingu. Serumið 
endurnýjar og stinnir húðina. Rík áferð augnkremsins  nærir 
augnumgjörðina og  dregur úr fínum línum og hrukkum. 

Jólaverð kr: 26.660 ,-  
þú sparar 24.330 
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cleansing cream 
150 ml 
enzymatic powder 
55 gr 
 
Jólaverð kr:10.700,-  
þú sparar 2550 

/the urban detox 



/the shave essentials 

shaving gel 
200 ml 6.76 fl. oz. u.s. 
 
hydra fluid  
50 ml 1.35 fl. oz. u.s. 
 
Jólaverð kr:12.990,- 
þú sparar 3.450	



/the glow getter 

15.0 vit c booster - base 1 
21,2 ml 0.71 fl. oz. u.s. 
 

15.0 vit c powder - base 2 
4 g 14 oz. u.s. net wt. 
 

tripeptide cream 
50 ml 1.79 oz. u.s. net wt. 
 

night detox 
50 ml 1.79 oz. u.s. net wt. 
 

Jólaverð kr: 24.900,-  
 þú sparar 19.030 
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Discover more about our products, professional treatments and lifestyle recommendations at  
www.comfortzone.it 


