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NATURALNYM WYBOREM
Wieloletnie do?wiadczenie wysokiej jako?ci epilatorie wosk producentów sta?y i ci?g?y
zobowi?zanie do bada? i rozwoju stworzy? prawdziwe i unikalne brazylijskich woskowanie
ALAMANDA: naturalny nadaje si? do skóry typu 'od rozdzierania mi?kkich i
doskona?y"niskie termicznej wp?yw na skór? i prawie bezbolesny. Dyspersja poliwinylu
bez parabenów 'Pandit' ' alergenów i metali ci??kich.

?YWICE
100% naturalny "z sosny z Brazylii" s? wyrafinowane z bardzo konkretnego procesu
estryfikacji i da? wosk o wysokim wspó?czynniku przyczepno?ci do ?odygi w?osa, który
jest w??czona bez przylegaj?c? do skóry. Wynik jest precyzyjne i prawie bezbolesna
Depilacja nawet w przypadku krótkich w?osków i wytrwa?y. Ma dowodów, równie? ?e
sta?a za pomoc? tego wosku os?abia wzrost w?osów ' b?dzie zmniejszenie ?rednicy i
wyd?u?enia czasu pomi?dzy depilacji.

WOSK PSZCZELI
Doskona?a pomoc wprost z natury. Wosk pszczeli daje naturalny wosk elastyczno??
niezb?dne do zapewnienia sprawnego i aksamitnym wyrwa?, dzi?ki czemu nadaje si?
szczególnie w przypadku wra?liwej skóry z progu zmniejszenie bólu. Specjalna struktura
sprawia, ?e produkt nadaje si? do depilacji ca?ego cia?a i szczególnie nadaje si? do
intymnych obszarów sztuki i epil woskowanie dla m??czyzn.

EKSTRAKT Z OWOCÓW M?CZENNICY
Drogocenny Wyci?g uzyskane z owoców z Brazylii jest zawsze u?ywane przez tubylców
Amazonki na jego korzystne cechy i w?a?ciwo?ci lecznicze. S? znane jest "jego
w?a?ciwo?ci antyoksydacyjnych ochronne i ricostituienti skóry w?a?ciwej zapalnych".
Witaminy A 'B' c 'i' Omega 6 beta-karoten i minera?ów które 'bioflawonoidy jest
szczególnie bogaty' pomaga równie? normalny odnawia? zapas towarów bariery
ochronnej skóry pod wp?ywem stresu.

WOSKOWANIE
Produktem do depilacji leczenie odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry z ?zawienie
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mi?kkie i niskie termicznej wp?yw na chirurgicznym skóry i prawie bezbolesny. Zaleca si?
nast?pnie do m?odych kobiet "dla delikatnych cz??ci i woskowanie dla m??czyzn.
opakowanie: s?oik 400 ml i p?yty z 1000 g.
 

AKSAMITNE proszku pre wosk
Zmi?kcza skór? przygotowuj?c do depilacji ' poch?ania wilgo? resztkowa w?osów wosk
przyczepno?ci promowanie macierzystych i nie skóry. Tworzy barier? ochronn? potrzebne
do unikni?cia zaczerwienienie i podra?nienie i koj?c? "uzdrowienie i równowagi skóry,
chroni?c go przed zewn?trznymi czynnikami chorobotwórczymi. Pozostawia skór? mi?kkie
i aksamitne skóry chronione.
opakowania: butelka 200 g.
 

Koj?cy olejek owoce m?czennicy olej tonik po wosku
Znany z jego niesamowite przeciwutleniacz ochronne i "naprawczej" przeciwzapalne
w?a?ciwo?ci skóry w?a?ciwej. Bogate w witaminy A 'B' c 'i' Omega 6 beta-karoten i
minera?ów pomaga bioflawonoidy odzysku 'normalne' skóra stres i jego barier
ochronnych. Wzbogacona o olej ze s?odkich migda?ów i dalej spo?ycie witamin i
minera?ów, które sprawiaj?, ?e szczególnie po?ywne i zmi?kczaj?cy skór?
"koj?cy"elastyczno??"jest w stanie przywróci? j?drno?? i elastyczno?? nawet w
szczególnie suchych i suche. Dzia?a jak normalizacji i regeneruj?cy idrolipico skóry
w?a?ciwej i naskórka stanowi wa?ny wk?ad w utrzymanie witaminy i mineralne
skierowane m?odzie?czy wygl?d skóry jest pozostawienie "kompaktowy" jedwabista i
przyjemnie pachn?ce.
opakowania: 500 ml butelka.
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