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DERMOPURE - SEBOCONTROL
sebum rensende behandling med ekstrakter af burre og ler

 at bekæmpe overskydende talg, på grund af psyko- fysisk stress, forvitring og forurening,
FreeLimix studerede DERMOPURE, en linje sebum -regulerende rensende. Den burre
med sin adstringerende egenskaber normalisere bakteriefloraen i hovedbunden og
forhindrer rødme og irritation. Den fælles aktion af udvalgte komponenter (Birch Tree,
Cacao og olivenolie), styrker og nærer hovedbunden og håret, hvilket giver dem en sund,
blød og skinnende. Leret er rig på mineraler og sporstoffer implementerer en proces
osmose hvorigennem absorberer urenheder og døde celler fra hovedbunden og giver
mineraler er nødvendige for dens genoplivning.

  i tilfælde af svagt overskydende talg, søge inden hårvask så forfriskende og beroligende :
 1 tyndtflydende DERMOPURIFYING -. box :  hætteglas med påføringsdyse 150 ml

 - 1 lermaske :  brug af hår meget kedelig eller meget tung. Anvend tørre eller let
fugtige hår, takket være egenskaberne af ler absorberer urenheder og saldi
talgproduktion.
 box :  200 ml tube

- Sebum Regulating Shampoo  2:.  skal anvendes efter behandlinger 1 1 Light,
shampoo DERMOPURE er en effektiv ansigtsvask og har en antiseborrheic
rensende og normalisere bakteriefloraen
 box :  500 ml flasker

 - CLAY SHAMPOO :  shampoo sebum regulator med ler og burre. Det renser
hovedbunden og håret i dybden. Toksiner og urenheder fra håret gå grøn ler, som
igen sælger mineraler, der fremmer revitalisering af hår og hovedbund. Det høje
indhold af silica til stede i leret muliggør en blid peeling og fjernelse af døde celler,
afslører de nyere og afgørende.
Noter renovering og rensende ler føjes til den beroligende og fugtgivende af burre
og dell'Hamamelis der forhindrer irritation og rødme. box :  250 ml 
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