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 OIL NATURAL SUBLIME - Új rituálék a test és a haj 
Natural Oilszakszer?en létrehozott keverésével értékes olajok ismert, ?sid?k óta. Ezt fel
lehet használni, hogy gazdagítsa a termékeket INTENZÍV AQUA és új rituálék a test és a
haj. Minden csepp olaj Sublime koncentrátum legkeresettebb Növényi olajok:
- Argan Oil : hidratálótápláló és a szerkezetátalakítás.
- édes mandula olaj : hidratáló és nyugtatónagyon eudermalgazdag E-vitaminB és ásványi
anyagokat.
- Olaj a kernel sárgabarack : tápanyaggazdag vitaminokban és Clinolénsav és zsírsavak.
A mix ezeket az értékes természetes olajok teszi OIL SUBLIME különösen jelezte
hidratálja és táplálja mind a haj mind a testet. OIL SUBLIME jellemzi a friss illat szicíliai
citrusfélék, hogy csökken a meleg fás feljegyzést adott Cedarwood és a Ambra. SUBLIME
OIL PURE értékes támogatást abban az esetben, pikkelysömördermatitis vagy b?rirritáció.
Csomagolás : 30 ml-es flakon cseppent?.

 HAND CREAM 
hidratáló kezelés a kéz és a körmök.
Kiszerelés: 100 ml-es tubus.

 ellazulnak 
Hatóanyagai: orbáncf?D Panthenol.
Funkció : gyulladáscsökkent?hidratáló és polírozás.
Eredmény: a b?r hidratált.
tervezve érzékeny b?rt : túlzott érzékenység oka b?rpírszárazságviszket?irritáció és néha
még hámlás a b?r. Ahhoz, hogy ezek a betegségek megel?zése érdekében van szükség,
hogy mélyen hidrátleterheltségének csökkentése a fejb?rt.

 Fürd?szoba b?rgyógyászati ??nyugtató és nyugtató 
Gyengéden tisztítja leterheltségének csökkentése a fejb?rt. Megnyugtatja b?rpír és irritáció
a már meglév?. Ez hidratálja a b?rt.
Alapján :
- alkil-glikozid : mosószer kiváló b?rbarát.
- Polyquaternium 10 : légkondicionálódetanglingantisztatikus, javítja a fésülködés.
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- Allantoin : nyugtató és b?rgyógyászati ??véd?.
box: üveg 250 és 1000 ml.

 Dermo- nyugtató 
hidratálja mélyen vissza a megfelel? hidro- lipid egyensúlyt. Megnyugtatja az irritált
b?rtenyhíti b?rpír származó id?járásstressz vagy túl agresszív kezelést.
alapján :
- Allantoin : nyugtató és b?rgyógyászati ??véd?.
- Valin - Betain: hidratálja a b?rt, és a haj kutikula, energiaforrások a megfelel? a b?r
anyagcseréjét.
Csomagolás: 100 ml-es flakon.

 SPECIALISTS 
Hatóanyagai: D PanthenolCedar.
Funkció: hidratáló és polírozásfert?tlenít?vérzéscsillapító és alakformálás.
Eredmények: Egészséges hajfejb?r tiszta.

 b?r Trainer 
Van egy hatékony tisztítást intézkedéseket a hajas fejb?rön. Megszünteti a
szennyez?déseket el?készíti a b?rt, hogy megkapja a következ? különleges kezelést
igényel.
Aha - hidroxi-savak : savak kivont gyümölcs peeling hatásúszennyez?dések eltávolítása a
b?r és a haj szál.
Csomagolás: 150 ml-es flakon.

 balancer 
Óvja fejb?r optimális állapotban. Biztosítja, hogy a fenntartó a megfelel? hidro - lipid
egyensúlyát megkötése után egy intenzív kúra.
Pca : természetes összetev?je a sejt szerkezete a b?r hidratáló.
Valin - alanin - betain : aminosavak, hogy jár a b?rön valamint a kutikula, mint hidratáló.
Segítenek fenntartani a megfelel? b?r anyagcseréjét.
Polimerek kondicionálás : volumizzano a haj szerkezetét.
Csomagolás: 100 ml-es flakon.
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