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 Luonto antaa meille monenlaisia ??vettä :elementtejä se sisältää, ja sen alkuperä
ominaispiirteistä. Yksivesi onarvokkain lämpö vesi, löysi vuosisatoja sitten ja laajalti
käytetty. Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, jotka muodostavat lämpö vedet ovat
hyvin erilaisia ??keskenään, ja voidaan käyttää orgaanisia sovelluksia. VedetThermal
keskuksen Spezzano paljastanut mitään erikoisominaisuuksiahoito ja kauneushiukset kun
se yhdistetään muihin luonnon aineita. Ominaisuuksia tämän arvokkaan lämpö vesi,
runsaasti hivenaineita, mahdollistaa helpon imeytymistävaikuttavien aineiden kasveista
valitaan kullekin Vitality poikkeavuuteenhiukset.
Lehdet ovat runsaasti polyfenoleja kanssa antioksidantti uutetaanliuottimella arvokas ja
ainutlaatuinen lämpö veden lähde Thurio Terme di Spezzano :puhdas väkevää lämpö
Välimeren koostuu : 40 % oliivi lehdet, oranssi lehdet 30 %, 30 % Clementine lehtiä. 

  SPECIALISTS 
Vaikuttavat aineet : D Pantenoli, Cedar.
Toiminto: kiillotus ja kosteuttava, antiseptinen, supistava ja virkistävä.
Tulokset: terveet hiukset, päänahan puhdas. 

  valmentimen iho 
Ontehokas puhdistus toimia päänahassa. Poistaa epäpuhtaudet valmisteleeihoa
vastaanottamaanseuraavia erityisiä hoitoja Intensive. Aha - hydroksi hapot : hapot
uutetaan hedelmistä kuorinta vaikutus, poistaa epäpuhtaudetihon jahiusten kuitua.
Container : 150 ml pullo. 

  BALANCER 
Se auttaa pitämäänpäänahan optimaalisessa kunnossa. Varmistaaylläpito asianmukaista
hiilivedyistä rasvatasapainoa tekemisen jälkeenIntensiivinen hoidon.
PCA : luonnollinen osasolurakenneorvaskeden kosteuttava.
Valiini - alaniini - betaiinilla : aminohappoja, jotka vaikuttavatihon ja kynsinauhoja
kosteusvoiteita. Ne auttavat ylläpitämään oikea ihon aineenvaihduntaa.
Ilmastointi polymeerit : volumizzanohiusten rakennetta.
Container : 100 ml pullo. 
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  OIL SUBLIME - uusia rituaaleja keholle ja hiukset 
Luonnollinen öljy, asiantuntevasti luotu sekoittamalla arvokas öljyt tunnettu antiikin ajoista
lähtien. Sitä voidaan käyttää rikastuttaatuotteita INTENSIIVINEN AQUA ja luoda uusia
rituaaleja keholle ja hiukset. Jokainen pisara öljyä Sublime onkonsentraattihalutuimmista
kasviöljyt :
• Argan Oil : kosteuttava, ravitseva ja rakenneuudistusta.
• manteliöljyä : kosteuttava ja rauhoittava, erittäin eudermal, runsaasti E-vitamiinia, B- ja
kivennäisaineita.
• öljynydin Aprikoosi : ravitsevaa, sisältää runsaasti vitamiinejaja C, linolihappo ja
rasvahappoja.
OIL SUBLIME on ominaistaraikas tuoksu Sisilian sitrushedelmien ja onarvokas apu, kun
kyseessä on psoriasis, ihottuma tai ihon ärsytystä.
Pakkaus: 30 ml pullo tiputin. 

  KÄSIVOIDE 
Kosteuttava hoito kädet ja kynnet.
Container : 100 ml: n putkeen. 

  RELAX 
Vaikuttavat aineet : Hypericum, D Pantenoli.
Tehtävä: tulehduskipulääkkeet, kosteuttava ja kiillotus.
Tulokset: ihon sammutettua.
Suunniteltu herkälle iholle : liiallinen herkkyys aiheuttaa punoitusta, kuivumista, kutinaa,
ärsytystä ja joskus jopa ihon hilseily. Jos haluat estää näiden sairauksien on tarpeen
syvästi hydraatti ruuhkautumisongelmanpäänahan. 

  DERMO - rauhoittava ja rauhoittava kylpy 
Puhdistaa hellävaraisesti, ruuhkautumisenpäänahan. Rauhoittaa punoitusta ja ärsytystä
ennestään. Se kosteuttaaihoa.
Perustuu :
- Alkyyliglukosidis : pesuaine korkea iho yhteensopivuus.
- Polyquaternium 10 : ilmastointi, detangling, antistaattinen, parantaa kampaus.
- Allantoin : rauhoittava ja Dermo - suojaava.
pakkaus : pulloa 250 ja 1000 ml. 

  DERMO - rauhoittava ja rauhoittava HOITO 
Syvästi kosteuttaa palaamassaoikea hydro - lipidi tasapainoa. Rauhoittaa ärtynyttä ihoa,
lievittää punoitusta peräisin sään, stressi tai liian aggressiivinen hoitoja.
Perustuu :
- Allantoin : rauhoittava ja Dermo - suojaava.
- Valiini - Betaine : kosteuttava ihoa jahiuksia kynsinauhoja ; energialähteiden
asianmukaisen ihon aineenvaihduntaa.
Container : 100 ml pullo. 
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