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INEBRYA MEN

 Se onerityinen linja ammatillisen hoitoja rentoutumista ja hyvinvointiaihon, hiukset ja
kasvot kokonaan omistettu miehille. Tuotteet nopea ja tehokas, täydellinenmieshektinen
elämäntyyli, joka ei kuitenkaan antaneet periksi, ja erityisiä hoitoja pyrittiin huolehtimaan
itsestään.
Hiusten, päänahan ja iho ovat erilaisia ??kuin miesten ja naisten, joilla on erityistarpeita.
Erityisesti :
- Miehen hiukset ovat sovelletaanheikkenemiseen fysiologinen ilmeisin ;
-Päänahka on useammin, enemmän rasvaa ja on enemmän epäpuhtauksia;
-Kasvojen iho on kestävämpi, mutta sillä on taipumus kuivattaa helpommin, koskausein
shaves.
Poista epäpuhtaudet, puhdistaa, hapetettu on ensimmäinen askelhyvinvoinnin hiukset ja
vartalon. 

 Inebrya MEN tuotteet ovattodellisia cocktail hyvinvointia. Tämä on mahdollista :
- Lataavassa vaikuttavia aineita kuin OTTEITAVÄLIMEREN Takiainen ja Rosemary jonka
toiminta puhdistava ja tali sääntelyviranomainen;
- Soijaproteiinia elvyttävä, jotka lisäävät hapetus ja solun aineenvaihduntaa ;
- CREATINE, suuri suojella hennoille hiuksille heikko ja hauras. Säännöllinen käyttö
vähentääfysiologisia aiheuttamat vahingotheikkeneminenhiukset, joten ilmastointi,
pehmeys, sävy ja volyymiahiuksia. Kompensoi ajan, stressi, UV-säteily myös
vahvistaasolujen aineenvaihduntaa ja vahvistaaihon vastustuskykyä.
- SOLAR suodatin toimia ja säteilysuojaus säteilyltä ja ikääntymisen kamerakännykällä.
- INEBRYA MEN : SPECIAL hiukset 

  FLUID DERMOPURIFYING 
Ja virkistävä kuorinta hoito, joka puhdistaa, stimuloi ja normalisoistressaantunut ja herkkä
hiuspohja. Rikastettu saksanpähkinä kuoret ja uutteet Nokkonen ja piparminttu,
antaamiellyttävän tunteen hyvinvoinnin ja välitöntä helpotusta, poistaa hilsettä ja
epäpuhtauksia.
Paketti pullo Applikointisuuttimen 150 ml. 

  yleinen käyttö shampoo shower 
Tehostettu Soijaproteiini, kreatiini ja vehnä, tehokkaasti puhdistaa kaikille hiustyypeille,
vahvistaa ja elvyttää. Arkikäyttöön, jopa useita kertoja to RNO. 
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Container : 250 ml pullo. 

  SHAMPOO DERMOEQUILIBRANTE 
Rikastettu lääkekasvit Välimeren, poistaa roskat, lika ja hilse tehokas tali
tasapainottaminen ja energisoiva toimintaa. Normalisoida ihon, palauttaa sävy, elinvoimaa
ja kiiltoahiukset heikko ja ohut. Virkistävä vaikutus.
Container : 250 ml pullo. 

  geelitiivisteellä EXTRA 
Se määrittelee ja veistää lääkärintarkastus erittäin vahva, luoda ilme ratkaiseva ja
pitkäikäinen.
Container : 200 ml: n putkeen. 

  PASTA Mattifying 
Malli ja määritellään päätöksen kanssa.
Container : 100 ml purkki. 
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