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 OIL NATURAL SUBLIME - Nya ritualer för kropp och hår 
Natural Oilsakkunnigt skapad genom att blanda dyrbara oljor kända sedan urminnes tider.
Den kan användas för att berika produkterna INTENSIV AQUA och skapa nya ritualer för
kropp och hår. Varje droppe olja Sublime är ett koncentrat av de mest eftersökta
vegetabiliska oljor :
- Argan Oil : återfuktande. närande och omstrukturering
- sötmandelolja : återfuktande och lugnandestarkt eudermalrik på vitamin E. B och
mineraler
- Olja från kärnan av aprikos : näringsär rik på vitamin A och Clinolsyra och fettsyror.
Blandningen av dessa dyrbara naturliga oljor gör OLJA SUBLIME särskilt anges att
återfukta och ge näring åt både håret både kroppen. OLJA SUBLIME kännetecknas av en
frisk doft av sicilianska citrusfrukter som avtar i en varm träig not ges av Cedarwood och
från Ambra. SUBLIME OIL PURE är en värdefull hjälp i fall av psoriasis. dermatit eller
hudirritation
Pack :.. 30 ml flaska med dropp

 HAND CREAM 
återfuktbehandling för händer och naglar
behållare :. 100 ml tub

 RELAX 
Aktiva ingredienser : johannesört. D Panthenol
Funktion : anti - inflammatorisk. fuktgivande och polering
Resultat: huden hydrerad
Designad för känslig hud :. överdriven känslighet orsaka rodnadtorrhetklådairritation och
ibland till och med fjällning av huden. För att förebygga dessa sjukdomar är nödvändigt att
djupt hydratfå bort hårbotten.

 badrum dermo - lugnande och rogivande 
Rengör skonsamt få bort hårbotten. Lugnar rodnad och irritation pre - existerande. Den
återfuktar huden
Baserat på :.
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- Alkylglukosid :. Rengöringsmedel hög hudkompatibilitet
- Polyquaternium 10 : konditioneringutredandeantistatisk, förbättrar kamning
- Allantoin :... lugnande och dermo skyddande
box : flaskor med 250 och 1000 ml

 Dermo - lindrande och lugnande 
fuktar djupt åter rätt hydro - lipid balans. Lindrar irriterad hudlindrar rodnad kommer från
vittring. stress eller alltför aggressiva behandlingar
Baserat på :
- Allantoin : lugnande och dermo - skyddande
- Valin - Betain :. återfuktande på huden och håret nagelband, energikällor för en korrekt.
hudens ämnesomsättning
Förpackning:. 100 ml flaska

 SPECIALISTER 
Aktiva ingredienser : D Panthenol. Cedar
Funktion : återfuktande och poleringantiseptisk. sammandragande och toning
Resultat: Friskt hårhårbotten ren.

 hud Trainer 
Har en effektiv rengöring i hårbotten. Eliminerar orenheter som förbereder huden för att
erhålla följande specifika behandlingar intensiv.
Aha - Hydroxisyror : syror extraherade ur frukt med peeling effekt. ta bort orenheter från
huden och håret fiber
Förpackning :. 150 ml flaska

 balanserare 
Hjälper till att hålla hårbotten i optimalt skick... Garanterar de har rätt hydro - lipid balans
efter det att en Intensiv kur
PCA: naturlig komponent i cellstruktur fuktande epidermis
Valin - alanin - betain : aminosyror som verkar på huden och på nagelbanden som
hudkräm. De hjälper till att hålla rätt hudens ämnesomsättning
Polymers konditionering :.. Volumizzano hårets struktur
Förpackning:. 100 ml flaska
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