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 OIL NATURAL SUBLIME - Nye ritualer for krop og hår 
Natural Oilmesterligt skabt ved at blande dyrebare olier kendt siden oldtiden. Det kan
bruges til at berige produkter INTENSIV AQUA og skabe nye ritualer for krop og hår. Hver
dråbe olie Sublime er et koncentrat af de mest eftertragtede vegetabilske olier :
- Argan Olie: fugtgivende. nærende og omstrukturering
- sød mandelolie : fugtgivende og beroligendemeget eudermalrig på E- vitamin
- Olie fra kernen af abrikos :. Næringsstofer rig på vitaminer A og Clinolsyre og fedtsyrer.
Den blanding af disse dyrebare naturlige olier gør OIL SUBLIME især indiceret til fugter og
nærer både hår både krop. OIL SUBLIME er kendetegnet ved en frisk duft af sicilianske
citrusfrugter, der falder i et varmt woody notat givet af Cedertræ og fra Ambra. SUBLIME
OIL PURE er en værdifuld hjælp i tilfælde af psoriasis
30 ml flaske med dråbetæller

 håndcreme 
fugtgivende behandling for hænder og negle :. dermatitis eller hudirritation
Pack.. container :. 100 ml tube

 RELAX 
Aktive ingredienser : perikon. D Panthenol
Funktion: anti-inflammatorisk. fugtgivende og polering
Resultater: hud hydreret
Designet til følsom hud :. overdreven følsomhed medføre rødmetørhedkløeirritation og
nogle gange endda afskalning af huden. For at forhindre disse sygdomme er nødvendigt
at dybt hydrataflastning hovedbunden.

 Badeværelse Dermo - beroligende og lindrende 
renser forsigtigt aflastning hovedbunden. Lindrer rødme og irritation pre- eksisterende.
Den fugter huden
Baseret på:.
- Alkylglucosid :. Rengøringsmiddel høj hud kompatibilitet
- Polyquaternium 10: conditiondetanglingantistatisk, forbedrer kæmning
- Allantoin :... beroligende og Dermo - beskyttende
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box : flasker af 250 og 1000 ml

 Dermo - lindrende og beroligende 
fugter dybt returnere den korrekte hydro- lipid balance. Lindrer irriteret hudlindrer rødme
afledt forvitring. stress eller for aggressive behandlinger
Baseret på:
- Allantoin : beroligende og Dermo - beskyttende
- Valin - Betain :. fugtgivende på huden og håret neglebånd, energikilder til en ordentlig
Pakke hudens stofskifte :. 100 ml flaske

 SPECIALISTS 
Aktive ingredienser : D panthenol.. Cedar
Funktion: fugtgivende og poleringantiseptisk. astringerende og toning
Resultater: Sund Hairhovedbund ren.

 hud Trainer 
Har en effektiv rengøring handling på hovedbunden. Fjerner urenheder forbereder huden
til at modtage følgende specifikke behandlinger Intensive.
Aha - Hydroxysyrer : syrer udvundet frugt med peeling effekt. fjerne urenheder fra huden
og håret fiber
Emballage :. 150 ml flaske

 balancer 
Hjælper med at holde hovedbunden i optimal stand.
Valin naturlig del af den cellulære opbygning af epidermis fugtgivende - alanin - betain : :
Sikrer opretholdelse af korrekt hydro- lipid balance efter afslutningen af ??et intensivt
behandlingsforløb
Pca aminosyrer, der virker på huden.. og på neglebånd som fugtighedscreme. De bidrager
til at opretholde den rette hud stofskifte
Polymers konditionering :. Volumizzano hårets struktur
Pakke:.. 100 ml flaske

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

