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 New muotoiluja rikastettu phytoceutical : biologisesti aktiivisia yhdisteitä, jotka suojaavat
kasveja, se on innovatiivinen Tehoaineseos poikkeuksellisen antioksidantteja, anti-
inflammatoriset ja anti- radikaali. Tekniikka Advanced on antanut meille mahdollisuuden
tarjota korkean suorituskyvyn tuotteet, poistamalla parabeeneja kaavoista
kaikkientuotteiden ja sulfaatit kaavoista shampoo. Pinta-uusimman sukupolvenpaksu ja
kermainen vaahdota ja tuoksu rikastettua eteerisiä öljyjä tunnettu voimakas ja jatkuva
kasvuviihtyisyys aistien tuotteita. Davines morsian kehittynyttä tekniikkaa suojaamaan,
tänään ja huomenna ihmisiin ja ympäristöön, huolehtiminenfyysisen ja henkisen
hyvinvoinnin asiakkaita, Yhdistämällähoidon hyötyjä, makea nautinto hieronta. 

  OMINAISUUDET : 
• INNOVATIVE AINEVALMISTEIDEN
Fitoceuitici rikastettu antioksidantti toiminto, anti- inflammatoriset ja anti- radikaali,
ainutlaatuisia tuoksuja rikastettua eteeriset öljyt ; Parabeenitön ja ??sulfaatteja.
• SUPERACTIVES
Se on keskittynyt erityisiä hyper - aktiivinensatunnaisia ??suorituskykyä eri
poikkeavuuksia. Nämä tuotteet ovat multiconcentrati ja ei tarvitse sisältää phytoceutical
niiden kaavoja.
• HIERONTA
• Ainutlaatuinen JA KESTÄVÄ MERKINNÄT
Pakkaaminen lääkealan kasviperäisten inspiraationkokoelma piirustuksia tehty käsin,
innoittamanakäsite ja tehtävä kunkin yksilön ja perheen malleja eri oppiaineissa
kaunistella kunkin tuotteen. Säiliöiden materiaalienympäristövaikutukset ovat vähäiset ja
erittäin biohajoavia kartonkien. 

  EDUT : 
• TULOS
Kiitoshuolellisen etsimään aineista luonnollista alkuperää jakorkean teknologian
kehittämisen tarjoaa korkeimmat tieteelliset innovaatiot.
• TREATMENTS
Naturaltechtuotteet on suunniteltu luomaan erityisiä hoidoista ongelmanratkaisu, taistella
mitään poikkeavaa ihon ja hiusten.
• AGREABLENESS SENSORY
Maksimoidahyöty ja nautinto käytön prodottti.
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 8 PERHE : 
• IHOA RAVITSEVA ravitsevia tuotteita, kosteuttava ja rakenneuudistus, dehydratoidulle
päänahkaa ja hiuksia kuiva ja hauras.
• Energisoiva stimuloiva tuotteita ihon ja hauraille hiuksille, laskemassa.
• Puhdistava antiseptinen tuotteitaan kaikentyyppisiin hilseen.
• Tasapainottamista normalisoi ja tasapainottaa tuote päänahkaa kanssa ylituotantoa tali.
• Myrkkyjä myrkkyjä tuotteita virkistäviä ja elvyttää päänahkaa atonic ja korosti ympäristön
tekijät, kuten saastuminen.
• Rauhoittava dermocalmanti ja rauhoittava tuotteet herkälle päänahkaa.
• HYVINVOINTI kosteuttavia tuotteita, jotka sopivat kaikille ihotyypeille ja hiukset ja on
myös suositeltavaa hoitojen välillä Naturaltech jaseuraava.
• Pullistava plumping ja kiinteyttävä tuotteita, sopii kaikille hiustyypeille. 
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