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ALAMANDA
Brezilyal? epilasyon

DO?AL SEÇ?M
Onlarca y?ll?k deneyim-in yüksek-nitelik epilatorie üreticilerin sabit ve devam eden taahhüt
taraf?ndan ara?t?rma için balmumu ve geli?tirme cilalama ALAMANDA gerçek ve
benzersiz Brezilya yaratt?: do?al tüm için uygundur cilt türleri 'ilk yumu?ak y?rt?lma ve
mükemmel' dü?ük termal etkisi cilt ve neredeyse ac?s?z. Plastize polivinil 'Pandit' Paraben
olmadan ' alerjenler ve a??r metaller.

REÇ?NELER
% 100 do?al 'çam a?açlardan Brezilya' esterle?me çok özel i?lemlerle rafine ve balmumu
cilde kalarak olmadan dahil saç kök yüksek yap??ma katsay?s? vermek. Hassas ve
neredeyse ac?s?z epilasyon durumlarda bile k?sa k?llar ve inatç? bir sonucudur. ??te
kan?t da bir sabiti kullan?yorsan?z bu balmumundan zay?flat?r saç büyüme ' çap?
azaltmak ve bir epilasyon aras?ndaki süreyi uzatmak.

BALMUMU
Mükemmel bir yard?m do?rudan do?adan. Balmumu do?al balmumu özellikle uygun
durumlarda dü?ük a?r? e?i?i ile hassas cilt yap?m o pürüzsüz ve kadifemsi bir koparma
sa?lamak için gerekli esneklik sa?lar. Özel doku tüm vücut epilasyon için uygundur ve
samimi alanlarda sanat ve erkekler için a?da epil için özellikle uygun ürün yapar.

TUTKU MEYVE ÖZÜ
Brezilya meyvelerden elde edilen de?erli özü her zaman onun faydal? nitelikleri ve
iyile?tirici özellikleri için Amazon yerlileri taraf?ndan kullan?l?r. Ço?u 'önemli antioksidan
özellikleri koruyucu ve ricostituienti DermIS-inflamatuar' bilinmektedir. Ayr?ca vitamin A 'B'
c 've' Omega 6'?n beta karoten ve hangi 'Bioflavonoids özellikle zengin' in mineraller
sayesinde stres alt?nda DermIS koruyucu bariyerleri normal geri yard?mc? olur.

A?DA
Bir depilatory tedavi ürün--dan yumu?ak ve dü?ük termal etkisi cerrahi cilt üzerinde
y?rt?lma tüm cilt tipleri için uygun ve neredeyse ac?s?z. O zaman için genç kad?nlara
önerilen ' hassas parçalar ve erkekler için a?da için.
paketleme: 400 ml kavanoz ve diskleri 1000 gr.
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KAD?FE toz öncesi balmumu
Epilasyon için haz?rlayarak cildi yumu?at?r ' art?k nem saç balmumu yap??ma kök te?vik
emer ve cilt için de?il. K?zar?kl?k ve tahri? önlemek için gerekli koruyucu bir bariyer
olu?turur ve bir yat??t?r?c? çal?? ' ?ifa ve cildin d?? patojenlere kar?? koruma Dengeleme.
Korumal? cilt yumu?ak ve kadife cilt b?rak?r.
Ambalaj: 200 gr ?i?e.
 

Petrol YATI?TIRICI tutku meyve ya?? tonik sonras? balmumu
Onun inan?lmaz antioksidan koruyucu ve dermis 'yap?c?' anti-enflamatuar özellikleri için
bilinir. Zengin vitamin A 'B' c 've' Omega 6'?n beta karoten ve mineraller Bioflavonoids
'normal' ten Kurtarma stres ve onun koruyucu bariyerleri alt?nda yard?mc? olur. Tatl?
badem ya?? ve daha fazla al?m? vitamin ve minerallerin özellikle besleyici ve yumu?at?c?
olsun taraf?ndan zenginle?tirilmi? ' 'esneklik' yat??t?r?c? sertlik ve yumu?akl?k bile
özellikle kurak ve kuru olarak yükleme olana??. DermIS ve epidermis, normalize ve
restoratif idrolipico vitamini bak?m için önemli bir katk? sa?lar ve genç cilt ipeksi ve ho?
kokulu ayr?l?yor 'kompakt' maden yönetti?i gibi davran?r.
Ambalaj: 500 ml ?i?e.
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