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DERMOPURE - SEBOCONTROL
tratamento sebo purificação com extratos de bardana e argila

 Para combater o excesso de sebo, devido ao stress psico- física, intempéries e poluição,
FreeLimix estudou DERMOPURE, uma linha de regulação de sebo purificadora. A
bardana com as suas propriedades adstringentes normalizar a flora bacteriana do couro
cabeludo e evita a vermelhidão e irritação. A ação conjunta dos componentes
selecionados (Bétula, cacau e óleo de oliva), fortalece e nutre o couro cabeludo e os
cabelos, dando-lhes uma alimentação saudável, macio e brilhante. A argila é rica em
minerais e oligoelementos implementa um processo de osmose através da qual absorve
as impurezas e células mortas do couro cabeludo e dá os minerais necessários para a
sua revitalização.

. -  1 LIGHT FLUIDOS DERMOPURIFYING :  em caso de ligeiro excesso de sebo,
aplique antes de lavar como refrescante e calmante
 caixa :  frasco com bico aplicador 150 ml

 - 1 CLAY MASK :  uso de cabelos muito maçante ou muito pesado. Aplique para secar
ou cabelo ligeiramente úmido, graças às propriedades da argila absorve as impurezas e
equilibra a produção de sebo.
 caixa :  200 ml tubo

- O sebo regulam Shampoo  2:.  a ser aplicada após os tratamentos 1 1 Luz, SHAMPOO
DERMOPURE é um limpador eficaz e tem um purificador Antiseborrheic e normalizar a
flora bacteriana
 caixa :  500 ml garrafas

 - CLAY SHAMPOO :  shampoo regulador de sebo com argila e bardana. Ele limpa o
couro cabeludo e os cabelos em profundidade. Toxinas e impurezas do cabelo ir argila
verde, que por sua vez vende minerais que promovem a revitalização do cabelo e couro
cabeludo. O elevado teor de sílica presente na argila permite uma esfoliação suave e
remoção das células mortas, revelando os mais novos e essencial. Notas renovação e
purificação de argila é adicionado à calmante e hidratante de bardana e dell'Hamamelis
que evitar a irritação e vermelhidão.
 caixa :  250 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

