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ALAMANDA
Brasilianske hårfjerning

NATURLIGT VALG
Årtiers erfaring med høj kvalitet epilatorie voks fabrikanter af den konstant og vedvarende
engagement i forskning og udvikling har skabt den virkelige og unikke brasilianske
voksbehandling ALAMANDA: naturlige er velegnet til alle hud typer 'fra rive bløde og
perfekte' lav termisk effekt på huden og næsten smertefri. Blødgjort PVC uden 'Pandit'
parabener ' allergener og tungmetaller.

HARPIKS
100% naturlig 'fra fyrretræer i Brasilien"er forfinet med meget bestemt processer af
esterificering og give voks en høj koefficient af adhæsion til stilken af hår, der er
indarbejdet uden vedhængende til huden. Resultatet er en præcis og næsten smertefri
hårfjerning selv i tilfælde af korte hår og vedholdende. Der er beviser også at en konstant
brug af denne voks svækker hårvækst ' vil reducere diameteren og forlænge tid mellem en
epilering.

BIVOKS
En fremragende hjælp direkte fra naturen. Bivoks giver naturligt til voks elasticitet
nødvendigt at sikre en smidig og fløjlsagtig stump, hvilket gør den særlig velegnet i tilfælde
af følsomme hud med nedsat smertetærskel. Den særlige struktur gør produktet velegnet
til full-body hårfjerning og især egnet til intime områder kunst og epil voks til mænd.

PASSION FRUIT EXTRACT
Den dyrebare ekstrakt fremstillet af frugten af Brasilien er altid anvendes af indfødte af
Amazon for sin gavnlige egenskaber og helbredende egenskaber. Er kendt er 'dens
vigtige antioxidant egenskaber beskyttende og ricostituienti DermIS-inflammatoriske'.
Også hjælper takket være vitaminerne A 'B' c 'og' Omega 6 beta-caroten og mineraler som
'bioflavonoider er især rige"den normale gendannelse af beskyttende barrierer af DermIS
under stress.

VOKSBEHANDLING
En depilatory behandling produkt velegnet til alle hudtyper fra rive blød og lav termisk
effekt på kirurgiske huden og næsten smertefri. Anbefalede derefter til unge kvinder ' for
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sarte dele og voksbehandling for mænd.
emballage: 400 ml krukke og diske fra 1000 g.
 

FLØJLSAGTIG pulver pre voks
Blødgør huden ved at forberede til epilering ' absorberer resterende fugt hår voks
vedhæftning fremme stilken og ikke til huden. Skaber en beskyttende barriere for at undgå
rødme og irritation og spiller en beroligende ' healing og afbalancering af hud, beskytter
det mod eksterne patogener. Efterlader huden blød og fløjlsagtig hud beskyttet.
emballage: flaske af 200 g.
 

Beroligende olie passionsfrugt olie tonic post voks
Kendt for sin utrolige antioxidant beskyttende og 'genoprettende' anti-inflammatoriske
egenskaber af dermis. Rich af vitamin A 'B' c 'og' Omega 6 beta-caroten og mineraler
hjælper bioflavonoider 'normal' hud opsving under stress og dens beskyttende barrierer.
Beriget af sød mandelolie og yderligere indtag af vitaminer og mineraler, der gør det
særlig nærende og blødgørende ' beroligende 'elasticitet' er købedygtig genoprette fasthed
og smidighed selv i særlig tørre og tør. Fungerer som en normalisere og genoprettende
idrolipico af DermIS og epidermis giver et vigtigt bidrag til opretholdelsen af vitamin og
mineral instrueret ungdommelige hud forlader 'compact' silkeblød og behageligt duftende.
emballage: 500 ml flaske.
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