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0de MUDTHERAPY
Bevat thermaal water gezuiverd en micronized verstrekken van thermische klei mineralen
en sporenelementen Herbron en ontgiften van de haarstructuur en hoofdhuid.
verpakking: zak van 40 ml.

1E VOCHTINBRENGENDE SHAMPOO
Zachtjes reinigt en hydrateert in diepte geven comfort aan droog haar is uitgedroogd en
benadrukt, waardoor ze zacht ' briljante en makkelijk te kammen. Is ook geschikt voor
frequent gebruik.
verpakking: 250 en 1000 ml flessen van 75 '.

2DE NUTRIËNTEN VLOEISTOF
Het heeft een ultra-gezuiverd opgenomen dankzij thermische waterontharder en verrijkt
met aloëVera Panthenol en vitamines C en e. voedt en stimuleert de stofwisseling van
haar: voorwaarden en gepolijst hen, waardoor ze gemakkelijk te kammen.
verpakking: buis van 250 en 1000 ml flessen van 75 '.

2DE HYDRATERENDE MASKER
Revitalisering en hydraterende spabehandeling geschikt voor alle haartypes zonder
spoelen. Een multifunctionele masker op basis van thermaal water Panthenol ' Aloe en
een vochtinbrengende factor die de natuurlijke complexe NMF (Natural Moisturizing Factor
reproduceert). Antikroes effect ' voedt en herstelt u doneert om te kammen 'silky' glans en
zachtheid. SLES & Paraben Gratis.
verpakking: fles van 150 ml.

THERMISCHE
De bron van de Terme di Giunone (Caldiero-Verona) gecertificeerd thermaal water
stroomt van het ministerie van volksgezondheid voor de behandeling van afwijkingen van
de huid die de thermische behandelingen bezielt. Is een bioactieve water dat de
schoonheid van je haar verbetert en herstelt van een nieuw evenwicht waarin gezondheid
en vitaliteit. Het water van de Juno dankzij mineralen en sporenelementen aanwezig
gehydrateerd ion van ' remineralizes en herstructureert het haar maar heeft ook een
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rustgevende sussend en hydrateren de huid inflammatoire '. Juno van water kleur met
modder stimuleert microcirculatie ter bevordering van het wegnemen van toxinen.
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