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 OIL NATURAL SUBLIME - Nové rituály pre telo a vlasy 
prírodný olejodborne vytvorené zmiešaním vzácnych olejov, známe už od staroveku. To
môže by? použitý na obohatenie výrobkov INTENSIVE AQUA a vytvára? nové rituály pre
telo a vlasy. Každá kvapka oleja Sublime je koncentrát z najvyh?adávanejších rastlinných
olejov :
- Arganový olej : hydratuje. vyživujúce a reštrukturalizácia
- olej zo sladkých mandlí : hydrata?né a upokojujúceve?mi eudermalbohaté na vitamín E.
B a minerály
- olej z jadier marhú? : živínje bohatý na vitamíny A a Clinolovej kyseliny a mastné
kyseliny.
mix týchto vzácnych prírodných olejov je olej SUBLIME obzvláš? vhodné, aby hydratujú a
vyživujú aj vlasy aj telo. OIL SUBLIME sa vyzna?uje sviežou vô?ou sicílskych citrusových
plodov, že poklesy v teplej drevité poznámky daný cédrové drevo az Ambra. SUBLIME
OIL PURE je cennú pomoc v prípadoch psoriázy. dermatitída alebo podráždenie kože
balenia :.. F?ašti?ka 30 ml sa kvapkadlom

 krém na ruky 
hydrata?né ošetrenie pre ruky a nechty
kontajner :. 100 ml tuba

 RELAX 
Aktívne zložky : ?ubovník bodkovaný. D Panthenol
Funkcia : Anti - zápalové. hydrata?né a leštenie
Výsledky : ple? hydratovaná
Navrhnuté pre citlivú pokožku :. nadmerná citlivos? prí?inou
za?ervenaniasuchos?svrbeniepodráždenie a niekedy dokonca aj odlupovanie kože. Aby
sa zabránilo týmto poruchám treba hlboko hydrátod?ah?enie na pokožku hlavy.

 Kúpe??a dermo - uk?ud?ujúce a upokojujúce 
Jemne ?istí od?ah?enie pokožku hlavy. Upokojuje za?ervenanie a podráždenie pre-
existujúce. Hydratuje pokožku
na základe :.
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- Alkylglukosidu :. Detergent kompatibilita s vysokým kože
- Polyquaternium 10 : klimatizáciadetanglingantistatická, zlepšuje ?esanie
- Alantoín :... uk?ud?ujúce a dermo - ochranné
box : f?aše 250 a 1000 ml

 Dermo - uk?ud?ujúce a upokojujúce 
hydratuje hlboko vrátenie správnu hydro - lipidovú rovnováhu. Upokojuje podráždenú
pokožkuzmier?uje za?ervenanie odvodené od zvetrávania. stres alebo príliš agresívna
lie?ba
na základe :
- Alantoín : upokojujúce a dermo - ochranné
- Valín - Betaín :. hydrata?ný na kožu a vlasy pokožky, zdroje energie pre riadne.
metabolizmus kože
Balenie :. 100 ml flaša

 ŠPECIALISTI 
Aktívne zložky : D panthenolu. Cedar
Funkcia : hydrata?ný a leštenieantiseptický. s?ahujúce a tonizujúce
Výsledky : zdravé vlasypokožka ?istá.

 kože Trainer 
Má ú?inný ?istiaci ú?inok na pokožku hlavy. Odstra?uje ne?istoty, pripravuje ple? na
príjem týchto osobitných ošetrenie intenzívny.
Aha - Hydroxykyseliny : kyseliny extrahované z plodov s peelingom efekt. odstráni?
ne?istoty z pokožky a vlasového vlákna
Balenie :. 150 ml flaša

 balancer 
Pomáha udrža? pokožku v optimálnej kondícii... Zais?uje udržiavanie správnej hydro -
lipidovú rovnováhu po uzavretí intenzívnej lie?by
PCA : prirodzenou sú?as?ou bunkovej štruktúry epidermis hydrata?ný
valín - alanín - betaín : aminokyseliny, ktoré pôsobia na kožu a na pokožke ako
hydrata?ný. Pomáhajú udržiava? správnu látkovú výmenu pokožky
Polymers klimatizácia :.. Volumizzano štruktúry vlasov
Balenie :. 100 ml f?ašu
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