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DERMOPURE - SEBOCONTROL
talg zuiverende behandeling met extracten van klis en klei

 Ter bestrijding van overtollig talg, als gevolg van psycho - fysieke stress, weersinvloeden
en vervuiling, FreeLimix studeerde DERMOPURE, een line- talg reguleren zuiveren. De
klit met zijn samentrekkende eigenschappen normaliseren van de bacteriële flora van de
hoofdhuid en voorkomt roodheid en irritatie. De gezamenlijke actie van geselecteerde
componenten (Berk, cacao en olijfolie), versterkt en voedt de hoofdhuid en het haar,
waardoor ze een gezond, zacht en glanzend. De klei is rijk aan mineralen en
sporenelementen implementeert een proces van osmose waardoor absorbeert
onzuiverheden en dode cellen van de hoofdhuid en geeft de mineralen die nodig zijn voor
de revitalisering.

. -  1 lichte vloeistoffen DERMOPURIFYING :  in geval van een geringe overmaat aan
talg, toe te passen voordat het wassen als verfrissend en rustgevend
 doos :  flesje met applicator mondstuk 150 ml

 - 1 KLEIMASKER :  gebruik van het haar erg saai of zeer zwaar. Aanbrengen op droog of
licht vochtig haar, dankzij de eigenschappen van de klei absorbeert onzuiverheden en
saldi talgproductie.
 doos :  200 ml tube

- Talg reguleren Shampoo  2 :.  toe te passen na behandelingen 1 1 Light, shampoo
DERMOPURE is een effectieve reiniger en heeft een antiseborrheic zuiveren en het
normaliseren van de bacteriële flora
 doos :  500 ml flessen

 - KLEI SHAMPOO :  shampoo talg regulator met klei en klit. Het reinigt de hoofdhuid en
het haar in de diepte. Toxines en onzuiverheden uit het haar gaan groene klei, die op zijn
beurt verkoopt mineralen die de revitalisering van het haar en de hoofdhuid te bevorderen.
Het hoge gehalte aan siliciumdioxide in de klei zorgt voor een zachte peeling en
verwijdering van dode cellen, waaruit de nieuwere en vitaal. Notes renoveren en
zuiverende klei wordt toegevoegd aan de kalmerende en hydraterende van klit en
dell'Hamamelis dat irritatie en roodheid te voorkomen.
 doos :  250 ml 
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