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  PURIFYING WASH
Vaihe 1 - puhdistava 
Selkeyttämällä shampoo hiusten ja päänahan. Puhdistaa syvältä poistamalla jäämiä
synteettiset tuotteet, kloori, ympäristön vaikutukset kuten savusumun ja saastumista.
Jätähiukset jaiho hyvin tuore ja vastaanottavaisia ??hoitoaine taiintensiivinen
rakenneuudistuksen hoitoa. Tärkeimmät ainesosat ovat : piparminttu, Aloe Barbadensis,
Eucalyptus, rosmariini, kamomilla, humala, korte, Sage, Takiainen, Mallow, Sesame, Saw
Palmetto, Argan Oil.
pakkaus : pulloa 100, 250 ja 1000 ml. 

  SCALP EDUT
Vaihe 2 - ravitsemaan 
Hoitoaine sopiiihmisten tarpeisiin, jotka kantavat extentions ja jotka ovat jatkuvan
muutoksia värin, pysyvä Suoristus, ja että on ongelmia ihon, mukaan lukien : kerääntyi
myrkkyjä, ärsytys, herkkä iho ja hiustenlähtö. Ihanteellinen ihmiset, jotka asuvat ja
työskentelevät paikoissa saasteiden määrä korkea tasoilla,tapauksissa kaljuuntuminen,
ihmisiä, jotka ajelevat päänsä tai joiden hoitoa tai lääkkeitä erittäin vahva. Tärkeimmät
ainesosat ovat : Shea, jojoba, Babassu, avokado, piparminttu, eukalyptus, rosmariini, aloe
Barbadensis, Sage, Takiainen, Mallow, Sesame, Saw Palmetto, Argan Oil, Kamomilla,
Humala, korte, Auringonkukka, Hydrolyzed manteliöljyä Protein.
pakkaus : pulloa 60 ja 250 ml. 

  HIUSTENLÄHTÖ ravinto
Vaihe 3 - ravitsemaan 
Lotion luonnosta peräisin orgaaninen, vapaa kemikaaleja ja myrkyllisiä ainesosia,
ihanteellinen iho on ohut ja hieno hiukset hiustenlähtö ongelmia. Glykogeenin pelaa
erityisiä toimia hiusten kasvua, lisätä elinvoimaa ja kiiltoa. Tärkeimmät ainesosat ovat :
sitruunahappo, glykogeenin, hiusten - aktiivinen seos johtuvat osittain puusta Pterocarpus
Intian, synergisesti liittyvät glutamiinihappo, joka toimiialustan ja stimuloimalla solujen
aineenvaihduntaan. Lisäksi kaikki nämä varat ontulehdusta ja radikaali.
käyttöohjeet : Levitä päivittäin iholla ja varovasti hieronta helpottaa imeytymistä. Älä
huuhtele. Lievä punoitus johtuu siitä, että sen verenkiertoon.
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Container : 100 ml pullo. 

  PURE aloe geeliä
100 % puhdasta aloe 
Geeli väritön ja ??lähes hajuton, erityisen ilahduttavaa, koska se on kevyt, nopea ja helppo
imeytymistä. Se ei sisällä kemiallisia geeliytyvien. Se välittömästi antaa tunteen
Syväkosteuttava ja raikkautta. Ihanteellinen puhdistaa ja tasapainottaa rasvainen iho,
tulehdusta ihoa ärsyttänyt kemiallisen käsittelyn avulla tai luonnollisista syistä (ihottuma,
ekseema..).
Se sopii myösafter-sun hoito ylläpitää rusketusta ajoissa ja rauhoittaa auringonpolttama.
Jätä tahmeaksi. Tärkein ainesosa : Aloe Barbadensis.
Paketti pullo pumppuannostelija 100 ml ja 1000 ml: n Falcon. 
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