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Yra sukurtas su žalia kosmetika be natrio Laureth Sulfate ir paraben Nemokami, tod?l
produktai, aukštos kokyb?s trichological linija apima ji visiškai suderinama su oda ir
plaukais. Nauj? formuli? sud?tyje yra nat?rali? Japonijos Camellia (Tsubaki), kuris palieka
plaukai blizga ir minkštas, nat?rali? polifenoli? su daug antioksidant? galia (laisv?j?
radikal?), kovos odos pakitim? ir konkre?i? Nat?ral?s aktyv?s ingredientai. Žaliosios
arbatos polifenoliai nat?ralus gydymas moters veikliosios medžiagos patenka (stimuliuoja
atauga ir kovoja nuo žaling? laisv?j? radikal? poveikio), nat?ralus aliejus, Tsubaki
Japonijos Camelia (blizga plaukai), kirsti susiet? hialurono r?gšties pailginto atpalaidavimo
table?i? (pagalba odos l?steli? atsinaujinim?). Veikli?j? medžiag?: nat?rali? polifenoli?
žaliosios kavos žmogaus patenka gydymo (stimuliuoja atauga ir apsaugo od? nuo išorini?
veiksni?), nat?ralus aliejus, Japonijos Camellia (blizga plaukai), Bio PROLINO (greitintuvo
metabolini? proces?).

AKTO losjonas--Camellia
odos aktyvatorius losjonas
Aktyvinimo losjonas, padeda pagerinti funkcionalum?, mikro-cirkuliacij?, oxygenating ir
paruošti plaukus geriau ?sisavinti kritimo prevencija Maitinamasis losjonas.
nurodymai, kaip naudoti: taikyti po šamp?nu, tiesiog odos c/a 5 ml produkto; Palaukite
kelias minutes, ir taikyti buteliukas kritimo prevencija. Nereikia nuskalauti.
pakuot?: 100 ml purkštukas.

• RUDEN? prevencijos gydymo moteris arbata-arbata šamp?nas
Kritimo prevencija gydymo šamp?nas sukurtas su kosmetikos žalia moteris. Sud?tyje yra
žaliosios arbatos, Kamelija aliej? ir hialurono r?gštis. Skatina plauk? augimo, padeda
l?steli? atsinaujinim? ir blizginimo priemon?s plaukams.
pakuot?s: buteliukai po 250 ir 1000 ml.

ARBATA-arbata
Moter? plauk? slinkimas prevencijos gydymo losjonas suformuluoti žalia kosmetikos
sud?tyje yra žaliosios arbatos, Japonijos Camellia aliejus, kryžius susiet? hialurono
r?gšties pailginto atpalaidavimo. Stimuliuoja plauk? augim?, padeda l?steli? atsinaujinim?,
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suteikia maitina plauko svog?n?lyje.
nurodymai, kaip naudoti: d?l ? galvos od? švari?, ar flakone turinio skaidymas l?tas
masažas šlakelis odos su piršt? galiukais, kol visiškai absorbuojamas. Taikyti 2 flakonai
per savait? pirm?sias 3 savaites, tada 1 buteliukas per savait? iki užbaigimo paketo.
Pakuot?: 10 ml buteliuko d?žut?, kurioje yra 10 vnt.

• PATENKA prevencijos gydymo vyr? CAFA šamp?nas-kavos
Kritimo prevencija gydymo šamp?nas sukurtas su kosmetikos Žalioji vyras yra žaliai kavai,
Kamelija naftos ir Bio prolino. Skatina plauk? augimo, kovoja su laisv?j? radikal? ir blizga
plaukai.
pakuot?s: buteliukai po 250 ml ir 1000 ml.

CAFA losjonas-kavos
CAFA-no Parabéns
Plauk? slinkimas prevencijos gydymo losjonas su kosmetikos Žalioji vyras. Yra žaliai kavai,
Japonijos Camellia aliej?, Bio prolino. Šoko veiksmas stimuliuoja mikrocirkuliacij?, skatina
plauk? augim?, padeda l?steli? atsinaujinim?, suteikia maitina plauko svog?n?lyje.
nurodymai, kaip naudoti: d?l ? galvos od? švari?, ar flakone turinio skaidymas l?tas
masažas šlakelis odos su piršt? galiukais, kol visiškai absorbuojamas. Taikyti 2 flakonai
per savait? pirm?sias 3 savaites, tada 1 buteliukas per savait? iki užbaigimo paketo.
Pakuot?: 10 ml buteliuko d?žut?, kurioje yra 10 vnt.
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