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En högpresterande trichologisk linje formulerad med gröna kosmetika utan natrium
Laureth sulfat och paraben-fri, vilket gör produkterna som är utgör den helt kompatibel
med hud och hår. De nya formuleringarna innehåller naturliga japanska Camellia
(Tsubaki), som lämnar håret glänsande och mjuka, naturliga polyfenoler med hög
antioxidant effekt (anti fria radikaler), hud avvikelser och särskilda naturliga aktiva
ingredienser. De aktiva ingredienserna i grönt te polyfenoler naturlig behandling kvinna
faller (stimulerar återväxt och kämpar från skadliga effekter av fria radikaler), naturlig olja
av Tsubaki japanska Camelia (glänsande hår), cross länkade hyaluronsyra förlängd
frisättning tabletter (AIDS i hudens cellförnyelse). Aktiva ingredienser: naturliga polyfenoler
av grön kaffe MAN falla behandling (stimulerar återväxt och skyddar huden från yttre
påverkan), naturlig olja av japanska Camellia (glänsande hår), Bio PROLINE (accelerator
av metaboliska processer).

ACT LOTION--Camellia
Skin Activator lotion
Aktivera lotion, hjälper till att förbättra funktionaliteten för micro-cirkulationen, syresätta och
förbereder håret för en bättre absorption av fallprevention vårdande lotion.
riktningen för använda: Applicera efter schamponering, bara den huden c/a 5 ml av
produkten. vänta några minuter, och applicera den injektionsflaska fallprevention. Skölj
inte.
förpackning: 100 ml sprayflaska.

• HÖSTEN förebyggande behandling kvinna-te schampo
Fall förebyggande behandling schampo formulerat med kosmetisk grön kvinna. Innehåller
grönt te, camellia olja och hyaluronsyra. Stimulerar hår återväxt, hjälper i cellförnyelse och
polerar håret.
förpackning: 250 och 1000 ml flaskor.

TE-te
Kvinnors hår förlust förebyggande behandling lotion formulerad med gröna kosmetika
innehåller grönt te, japanska Camellia olja, cross länkade hyaluronsyra sustained release.
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Stimulerar hårväxt, hjälper cellförnyelsen, ger näring till håret glödlampa.
riktningen för använda: fördela innehållet i en injektionsflaska på hårbotten ren, göra en
långsam massage speckle hud med fingertopparna tills den är helt absorberad. Applicera
2 injektionsflaskor per vecka för de första 3 veckorna, sedan 1 injektionsflaska per vecka
fram till slutförandet av paketet.
Pack: 10 ml injektionsflaska låda med 10 St.

• FALLA förebyggande behandling manliga CAFA schampo-kaffe
Falla förebyggande behandling schampo formulerat med kosmetiska gröna mannen
innehåller grönt kaffe, camellia olja och Bio prolin. Stimulerar hår återväxt, kämpar
bildandet av fria radikaler och glansfullt hår.
förpackning: flaskor på 250 ml och 1000 ml.

CAFA LOTION-kaffe
CAFA-utan parabener
Hår förlust förebyggande behandling lotion formulerad med kosmetiska gröna mannen.
Innehåller grönt kaffe, japanska Camellia olja, Bio prolin. Chock åtgärder stimulerar mikro-
cirkulation främjar hårväxt, hjälper cellförnyelsen, ger näring till håret glödlampa.
riktningen för använda: fördela innehållet i en injektionsflaska på hårbotten ren, göra en
långsam massage speckle hud med fingertopparna tills den är helt absorberad. Applicera
2 injektionsflaskor per vecka för de första 3 veckorna, sedan 1 injektionsflaska per vecka
fram till slutförandet av paketet.
Pack: 10 ml injektionsflaska låda med 10 St.
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