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On korkean suorituskyvyn trichological rivi muotoiltu vihreä kosmetiikka ilman Sodium
Laureth sulfaatti ja paraben-vapaa, jolloin tuotteita jotka sisältävät sitä täysin
sopusoinnussa ihon ja hiusten. Uusia muotoiluja sisältävät luonnon Japanin Camellia
(Tsubaki), joka jättää hiukset kiiltävät ja pehmeillä ja luonnollisilla polyfenolit
antioksidanttina valtaa (anti vapaat radikaalit), ihon poikkeavuudet ja tiettyjä luonnollisia
ainesosia. Vihreää teetä polyfenolit luonnollinen hoito nainen tehoaineet jäävät (stimuloi
uusiutumista ja taistelee vahingoittamasta vaikutuksia vapaita radikaaleja), öljy Tsubaki
Japanin Camelia (kiiltävä hiukset) rajat linkitetyn hyaluronihappo extended-depottabletit
(AIDS ihon solujen uusiutumista). Vaikuttavat aineet: luonnollinen polyfenolit vihreä kahvi
mies kuuluvat hoito (stimuloi uusiutumista ja suojaa ihoa ulkoisten tekijöiden), öljy Japanin
Camellia (kiiltävä hiukset), Bio PROLINE (Pikatoiminto aineenvaihduntaan).

LAIN LOTION--Camellia
ihon aktivoida lotion
Aktivointi lotion auttaa parantamaan toimivuutta mikro-liikkeeseen, oxygenating ja
valmistelee hiukset paremman imeytymisen putoamisenestolaitteella Ravitseva voide.
käyttöohjeessa annettuja tietoja: levitä jälkeen sampoolla, vain ihon kokonaislisäykseen
maksusitoumusmäärärahoina 5 ml tuote; Odota muutama minuutti ja ota injektiopullo
kaatumisten ehkäisy. Älä huuhtele.
pakkaus: 100 ml suihkepullossa.

• SYKSYLLÄ ehkäisy hoito nainen Kahvin-teen SHAMPOO
Kuuluvat ehkäisy hoito hiustenpesuaine formuloida kosmeettisia vihreä nainen. Sisältää
vihreää teetä, kamelia ja hyaluronihappoa. Stimuloi hiusten regrowth, auttaa solujen
uusiutumista ja kiillottaa hiukset.
pakkaus: 250 ja 1000 ml: n pulloa.

TEETÄ teetä
Naisten hiukset Hiustenlähtö ehkäisy hoito lotion suunniteltu vihreä kosmetiikka sisältää
vihreää teetä, Japanin Camellia öljyä rajat linkitetyn hyaluronihappo pitkävaikutteisten.
Stimuloi hiusten kasvua, auttaa solujen uusiutumista, tarjoaa ravintoa hiukset polttimo.
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käyttöohjeessa annettuja tietoja: jakaa sisällön vial päänahan puhdas, ei hidasta
Hieronta pilkku ihon sormenpäillä kunnes täysin imeytynyt. Sovelletaan 2 pulloa viikossa
ensimmäinen 3 viikkoa, sitten 1 pullo viikossa, kunnes paketti on saatu päätökseen.
Pakkaus: 10 ml vial laatikossa 10 kpl.

• LASKEA ehkäisy hoito miesten THK: N SHAMPOO-kahvi
Kuuluvat ehkäisy hoito hiustenpesuaine formuloida kosmeettisia Scheiss sisältää
Raakakahvi, kamelia ja Bio proliini. Stimuloi hiusten regrowth, taistelee vapaita radikaaleja
ja kiiltävät hiukset.
pakkaus: 250 ml ja 1000 ml.

THK: N LOTION-kahvi
THK: N no Parabeenit
Hiustenlähtö ehkäisy hoito hiusvesissä muotoiltu kosmeettisia vihreä mies. On vihreä
kahvi, Japanin kamelia, Bio proliini. Shock toiminta mikro verenkiertoa, edistää hiusten
kasvua, auttaa solujen uusiutumista, tarjoaa ravintoa hiukset polttimo.
käyttöohjeessa annettuja tietoja: jakaa sisällön vial päänahan puhdas, ei hidasta
Hieronta pilkku ihon sormenpäillä kunnes täysin imeytynyt. Sovelletaan 2 pulloa viikossa
ensimmäinen 3 viikkoa, sitten 1 pullo viikossa, kunnes paketti on saatu päätökseen.
Pakkaus: 10 ml vial laatikossa 10 kpl.
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