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Наименование на стоката

Опаковка

Съдържание
на метала

Цена без
ДДС

КОЗМЕТИКА

1
2
3

Златна козметика лице и тяло - лист 12 бр
Сребърна козметика на люспи No.5
Златна козметика пудра No.7

12 бр
5 гр
5 гр

99,9%
99,9%
98,5%

139,00 лв
215,80 лв
1079,00 лв

7,5 гр

99,9%

1333,62 лв

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

4

Goldgourmet E175 – хранителна добавка 7,5 г

- Златна козметика- съдържа златни листа проба 999 с размери 50х50 мм(10 опаковки х
12 листа) в кутия 120 броя листа.
- Златният лист пр.999, предназначен за третиране на лице и тяло е произведен от
много фино кован 24 каратов златен лист и отговаря на вички козметични изисквания.
Третирането за подмладяване и стягане с 24 К маска за лице е специално разработено
за всички козметици и СПА центрове.
- Златна козметика - сребърни люспи пр.999 No.5 с размер на частиците 2,5 мм,
опаковка по 5 гр. Козметично сребро по специална формула за промишлена
преработка.
- Златна козметика - златна пудра пр.985, No.7 с размер на частиците около 600
микрона, опаковка по 5 гр. Козметично злато по специална формула за промишлена
преработка.
Продуктите на Златна козметика са дерматологично тествани и клинично одобрени по
отношение на безопасност и ползи като оригинални немски продукти, произведен
съгласно К-GMP.
Златото е регистрирано като хранителна добавка с код Е175. Златно фолио, люспи или
прах се използват в някои специални храни, главно в десерти и напитки като
декоративна съставка. Голдвасер (златна вода) е традиционен билков ликьор,
приготвян в Гданск и Швабах, който съдържа частици златно фолио. В същото време
златото е напълно инертно към химичните вещества в човешкия организъм и не
променя вкуса, нито има някаква хранителна стойност.
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