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En højtydende trichological linje formuleret med grøn kosmetik uden Sodium Laureth
Sulfate og paraben-fri, hvorved produkterne der er omfatter det helt kompatibel med hud
og hår. De nye formuleringer indeholde naturlige japanske Camellia (Tsubaki), som
efterlader håret skinnende og blødt, naturligt polyfenoler med høj antioxidant effekt (anti-
frie radikaler), hud abnormiteter og særlige naturlige aktive ingredienser. De aktive
ingredienser i grøn te polyfenoler naturlige behandling kvinde falder (stimulerer genvækst
og kæmper mod skadelige virkninger af frie radikaler), naturlige olie af Tsubaki japanske
Camelia (skinnende hår), på tværs af sammenkædede hyaluronsyre extended release
tabletter (AIDS i huden cellefornyelsen). Aktive ingredienser: naturlige polyfenoler af grøn
kaffe mand falde behandling (stimulerer genvækst og beskytter huden mod eksterne
agenter), naturlige olie af japanske Camellia (skinnende hår), Bio PROLIN (accelerator af
metaboliske processer).

ACT LOTION--Camellia
huden aktivator lotion
Aktivering lotion, hjælper med at forbedre funktionaliteten af mikro-cirkulation, oxygenating
og forberede en bedre absorption af fall forebyggelse nærende lotion håret.
retninger for brug: anvendelse efter indsæbning, bare hud c/a 5 ml af produktet; Vent et
par minutter, og anvende hætteglas fall forebyggelse. Ikke skylles.
emballage: 100 ml sprayflaske.

• FALL forebyggelse behandling kvinde te-te SHAMPOO
Falder forebyggelse behandling shampoo formuleret med kosmetiske grønne kvinde.
Indeholder grøn te, camellia olie og hyaluronsyre. Stimulerer hårvækst, hjælper med
cellefornyelsen og polerer håret.
emballage: flasker af 250 og 1000 ml.

TE-te
Kvinders hår tab forebyggelse behandling lotion formuleret med grøn kosmetik indeholder
grøn te, japansk Camellia olie, på tværs af sammenkædede hyaluronsyre vedvarende-
release. Stimulerer hårvækst, hjælper celle fornyelse, giver næring til håret pære.
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retninger for brug: distribuere indholdet af et hætteglas på hovedbunden ren, lave en
langsom massage speckle huden med fingerspidserne indtil helt absorberet. Anvende 2
hætteglas pr. uge for de første 3 uger, derefter 1 hætteglas pr. uge indtil afslutningen af
pakken.
Pack: 10 ml hætteglas kasse af 10 stk.

• FALDER forebyggelse behandling mandlige CAFA SHAMPOO-kaffe
Falder forebyggelse behandling shampoo formuleret med kosmetiske grønne mand
indeholder grøn kaffe, camellia olie og Bio prolin. Stimulerer hårvækst, kæmper dannelsen
af frie radikaler og skinnende hår.
emballage: flasker af 250 ml og 1000 ml.

CAFA LOTION-kaffe
CAFA-no parabener
Hår tab forebyggelse behandling lotion formuleret med kosmetiske grøn mand. Indeholder
grøn kaffe, japansk Camellia olie, Bio prolin. Chok handling stimulerer mikro-cirkulation,
fremmer hårvækst, hjælper celle fornyelse, giver næring til håret pære.
retninger for brug: distribuere indholdet af et hætteglas på hovedbunden ren, lave en
langsom massage speckle huden med fingerspidserne indtil helt absorberet. Anvende 2
hætteglas pr. uge for de første 3 uger, derefter 1 hætteglas pr. uge indtil afslutningen af
pakken.
Pack: 10 ml hætteglas kasse af 10 stk.
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