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AUTENTICKÉ
linka na tvár, vlasy a telo, bez parabénov, silikónov, umelé

Organické požltový olej je vyrobený s zmesi biologicky odbúrate?né povrchovo aktívnych
látok.

AUTENTICKÉ NEKTÁR UMÝVANIE
Jemný šampón a hydrata?ný krém pre vlasy i telo: jeho textúra oleja jemne ?istí vlasy a
telo. Obsahuje 98% prírodné ingrediencie a ekologické požltový olej je antioxidant. Vzorec
neobsahuje silikóny "umelé"SLES"Paraben" sulfáty a KOLÍK. Vlasy sú pokožku jemnú a
hodvábnu telo živené a hladké.
balenia: f?aše 280 a 900 ml.

AUTENTICKÉ HYDRATA?NÝ KONDICIONÉR
Jemný olej vzorec, ktorý hydratuje podmienkam vlasy a jemne vyživuje telo. Obsahuje
98% z prírodných ingrediencií a organické požltový olej. Kondicionér neobsahuje parabény
"Silikóny" umelé farbivá a KOLÍK. Organické slne?nicovým olejom pre zmäk?enie a
antioxidant akcie; Organické jojobový olej leštenie "zmäk?uje a upokojuje a organické
sezamový olej je bohatý na proteíny a aminokyseliny s akcie plumping. Vlasy lesklé a
hodvábne mäkké "výsledok" telo kože je živé a plynulé.
balenia: f?aše 150 a 900 ml.

VÝŽIVNÝ OLEJ
Hydratuje vlasy tipy, obzvláš? dehydrovanej a jemne vyživuje vašu tvár "dekolt a telo.
Obsahuje 100% prírodné zložky a 30% organických požltový olej. Tento olej obsahuje
silikóny žiadne umelé farbivá a KOLÍK. S ekologické požltový olej je silný antioxidant a
regeneráciu pokožky a organický slne?nicový olej s zmäk?ovanie a antioxidant akcie;
Organické jojobový olej leštenie "zmäk?uje a upokojuje a organické sezamový olej je
bohatý na proteíny a aminokyseliny s akcie plumping. Vlasy lesklé a hodvábne mäkké
"výsledok" telo kože je živé a plynulé. Extrémne dlhé vlasy, je olej môže tiež by?
aplikovaný na d?žky.
balenia: f?ašu 140 ml.

REGENERA?NÝ AUTENTICKÉ MASLO
Jemný vzorec ur?enie, ktorá hydratuje a vyživuje vlasy, na tvári a tele. Obsahuje 98% z
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prírodných ingrediencií a organické požltový olej 2%. Maslo neobsahuje parabény
"Silikóny" umelé farbivá a KOLÍK. Organické požltový olej pre silný antioxidant a kožné
"lesklý" regenerácia organických jojobový olej zjem?uje a upokojuje a organické sezamový
olej je bohatý na proteíny a aminokyseliny s akcie plumping.
návod na použitie: platia pre suché vlasy d?žky a kon?í pred šampónovanie "Nechajte
aspo? 5 minút alebo cez noc, ak vlasy vyžadujú hlboké potravu.
balenie: 200 a 1000 ml poháre.
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