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ALAMANDA
Penghapusan rambut brazilian

PILIHAN ALAMI
Dekade pengalaman berkualitas tinggi epilatorie lilin produsen oleh komitmen konstan dan
berkelanjutan untuk penelitian dan pengembangan telah menciptakan Brasil nyata dan
unik waxing ALAMANDA: alami sangat cocok untuk semua jenis kulit 'dari merobek lembut
dan sempurna' dampak rendah termal pada kulit dan hampir painless. Eksklusif plasticized
Polivinil tanpa 'Pandit' Paraben ' alergen dan logam berat.

RESIN
100% alami 'dari pohon-pohon pinus Brazil' halus dengan sangat khusus proses
esterifikasi dan memberikan lilin koefisien tinggi dari adhesi batang rambut yang
dimasukkan tanpa mengikuti kulit. Hasilnya adalah tepat dan hampir painless hair removal
bahkan dalam kasus rambut pendek dan ulet. Ada bukti juga bahwa konstan
menggunakan lilin ini melemahkan pertumbuhan rambut ' akan mengurangi diameter dan
memperpanjang waktu antara pencukuran bulu.

LILIN LEBAH
Bantuan yang sangat baik langsung dari alam. Lilin lebah memberikan alami untuk lilin
elastisitas diperlukan untuk memastikan merebut halus dan beludru yang membuatnya
sangat cocok dalam kasus kulit sensitif dengan ambang nyeri berkurang. Tekstur khusus
membuat produk cocok untuk seluruh tubuh hair removal dan sangat cocok untuk daerah-
daerah intim seni dan epil waxing untuk pria.

EKSTRAK BUAH MARKISA
Ekstrak berharga yang Diperoleh dari buah Brasil selalu digunakan oleh penduduk asli
Amazon untuk menguntungkan kualitas dan sifat kuratif. Yang dikenal adalah 'sifat
antioksidan penting pelindung dan ricostituienti DermIS-inflamasi'. Juga vitamin A 'B' c
'dan' beta karoten Omega 6 dan mineral yang 'bioflavonoid sangat kaya' membantu
pemulihan normal dari pelindung hambatan DermIS di bawah tekanan.

WAXING
Produk pengobatan obat menghilangkan rambut yang cocok untuk semua jenis kulit dari
merobek lembut dan rendah dampak termal pada bedah kulit dan hampir tanpa rasa sakit.
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Direkomendasikan perempuan kemudian ke muda ' untuk bagian-bagian yang halus dan
waxing untuk pria.
Kemasan: 400 ml botol dan cakram dari 1000 g.
 

BELUDRU bubuk pra lilin
Melembutkan kulit dengan mempersiapkan pencukuran ' menyerap kelembaban sisa
rambut lilin adhesi mempromosikan batang dan tidak kulit. Menciptakan penghalang
pelindung yang diperlukan untuk menghindari kemerahan dan iritasi dan memainkan
menenangkan ' penyembuhan dan menyeimbangkan kulit, melindungi terhadap patogen
eksternal. Daun kulit kulit lembut dan beludru dilindungi.
Kemasan: botol 200 g.
 

Minyak markisa minyak tonik posting lilin
Dikenal dengan luar biasa antioksidan pelindung dan 'restoratif' sifat anti-inflamasi dermis.
Kaya vitamin A 'B' c 'dan' Omega 6 beta karoten dan mineral membantu pemulihan
'normal' kulit bioflavonoid under stres dan hambatan yang pelindung. Diperkaya dengan
minyak almond manis dan lebih lanjut asupan vitamin dan mineral yang membuatnya
sangat bergizi dan emolien ' menenangkan 'elastisitas' mampu memulihkan kekencangan
dan elastisitas bahkan dalam sangat gersang dan kering. Bertindak sebagai idrolipico
normalisasi dan restoratif DermIS dan epidermis memberikan kontribusi penting untuk
pemeliharaan vitamin dan mineral diarahkan kulit muda adalah meninggalkan 'kompak'
halus dan sangat wangi.
Kemasan: botol 500 ml.
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