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ALAMANDA
Brasiliansk hårborttagning

NATURLIGT VAL
Årtionden av erfarenhet av hög kvalitet epilatorie vax tillverkare av det konstant och
pågående engagemanget för forskning och utveckling har skapat den verkliga och unika
brasilianska vaxning ALAMANDA: naturliga är lämplig för alla hud typer "från riva mjuk och
perfekt" låg termisk effekt på huden och nästan smärtfri. Plasticerad Polyvinyl utan
"Pandit" Paraben "allergener och tungmetaller.

HARTSER
100% naturliga "från tallarna i Brasilien" är raffinerade med mycket speciella processer av
esterification och ge vax en hög friktionskoefficient på stammen av hår som införlivas utan
ansluter sig till huden. Resultatet är en exakt och nästan smärtfri hårborttagning även i fall
av korta hårstrån och envisa. Det finns bevis också att en konstant användning av detta
vax försvagar hårväxt ' kommer att minska diametern och förlänga tiden mellan en
epilering.

BIVAX
En utmärkt hjälp direkt från naturen. Bivax ger naturligt vax elasticiteten krävs för att
säkerställa en smidig och sammetslen ryck vilket gör den särskilt lämplig för känslig hud
med nedsatt smärttröskel. Speciella konsistensen gör produkten lämplig för hela kroppen
hårborttagning och särskilt lämplig för intima områden konst och epil vaxning för män.

PASSION FRUIT EXTRACT
Det dyrbara extrakt från frukten av Brasilien används alltid av infödingarna i Amazonas för
dess välgörande egenskaper och läkande egenskaper. Är känd är "dess viktig
antioxidantegenskaper skyddande och ricostituienti DermIS-inflammatoriska". Vitamin A
'B' c 'och' Omega 6 är betakaroten och mineraler av vilka "bioflavonoider är särskilt rik"
hjälper också normal återställning av skyddsbarriärer av DermIS under stress.

VAXNING
En depilatory behandlingsprodukt passar alla hudtyper från riva mjuk och låg termisk
påverkan på kirurgisk hud och nästan smärtfri. Rekommenderas då till unga kvinnor "för
känsliga delar och vaxning för män.
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förpackning: 400 ml burk och skivor från 1000 g.
 

SAMMETSLEN pulver pre vax
Mjukar upp huden genom att förbereda till epilering "absorberar kvarvarande fukt hår vax
vidhäftning främja stammen och inte huden. Skapar en skyddande barriär som behövs för
att undvika rodnad och irritation och spelar en lugnande "healing och balansering av
huden, skyddar den mot yttre patogener. Lämnar huden mjuk och sammetslen hud
skyddas.
förpackning: 200 g flaska.
 

Lugnande olja passionsfrukt oil tonic post vax
Känd för sin otroliga antioxidant skyddande och "reparativ" anti-inflammatoriska
egenskaper av dermis. Rik på vitamin A 'B' c 'och' Omega 6 är betakaroten och mineraler
hjälper bioflavonoider "normala" huden återhämtning under stress och dess
skyddsbarriärer. Berikas av mandelolja och ytterligare intag av vitaminer och mineraler
som gör det särskilt näringsrik och UPPMJUKANDE "lugnande"spänst"är kunna återställa
fasthet och smidighet även i särskilt torra och torr. Fungerar som en normaliserande och
stärkande idrolipico av DermIS och epidermis ger ett viktigt bidrag till underhållet av
vitamin och mineral regisserad ungdomlig hud lämnar "kompakt" silkeslen och behagligt
doftande.
förpackning: 500 ml flaska.
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