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H? TH?NG PH?C T?P PHYSIA

Quý giá tinh d?u infuse m?t h? th?ng ?i?u tr? da ??u v?i m?t n?i dung chuyên nghi?p cao.
Nó là thích h?p cho chi?n ??u và ch?m xu?ng t?t c? các hình th?c c?a m?ng ? v? trí (c?p
tính) , hành ??ng phòng ng?a giai ?o?n n?i có m?t khuynh h??ng v? ?? r?ng tóc: ??c tr?ng
c? ch? ho?t ??ng l?u l??ng và dòng ch?y ki?m soát , hành ??ng làm cho ?i?u này phù h?p
cho ?i?u tr? v?n ?? r?ng tóc quan tài không phân bi?t gi?i tính, v?i , thêm, v? h??ng nam
tính nh?ng ng??i.

ALPHA gi?i pháp
Tính n?ng: Qu?n tossinica-kích ho?t c?a Microcirculation decongestion-b?o v? và t?ng
c??ng các thành mao m?ch. Ch?y có hi?u l?c: kem d??ng da nh?m m?c ?ích nâng cao
th??ng m?i gi?a các nang và ch?t l?ng xung quanh giúp lo?i b? các t? bào ch?t th?i và t?ng
c??ng ngu?n cung c?p dinh d??ng cho nang ma tr?n. Ch?a tinh d?u v?i gi?i ??c (chanh và
b?ch ?àn) ?? thúc ??y decongestion da ??u kích thích (?t và qu?) ?? h? tr? các trao ??i
dinh d??ng gi?a các t? bào và các mô là nh? nhàng và b?o v? ch?t ?? t?i ?u hóa và tinh
gi?n kh? n?ng tàu. Không có ch?t b?o qu?n.
gói: Chai th?y tinh 30 ml. ù

D?U G?I ??U INTERPHASE
Tính n?ng: Nh? nhàng làm s?ch (không có SLS ho?c SLES)-nuôi d??ng và làm cho nó d?
dàng ?? ch?i tóc Làm s?ch da ??u c?a mình. Công th?c nh? nhàng là mi?n phí c?a b? m?t
tích c?c và tôn tr?ng c?a pH sinh lý c?a da ??u. Hi?u ?ng nuôi d??ng cung c?p b?i protein
s?a làm cho thân cây m?m và d? dàng ?? ch?i. B?ng cách s? d?ng tinh d?u b?c hà ???c
bi?t ??n v?i các kích thích và d?u cây chè có hi?u qu? là lý t??ng ch?t t?y r?a thanh l?c ??c
?i?m k? thu?t là trong tr??ng h?p c?a r?ng tóc quá nhi?u.
bao bì: 100 ml chai v?i vòi phun ?i?n ??n.

OMEGA GI?I PHÁP
C? th? cho: t?ng c??ng các mao m?ch c?a b?n làm s?ch t??ng và làm m?i-5-alpha-
reductase ?i?u ch?. Có hi?u l?c dòng ch?y: kem d??ng da toning có hi?u l?c , sau khi d?u
g?i quy ??nh l?u thông và gi? cho nó hi?u qu? huy?n ?ã s?n sàng ?? ?áp ?ng các yêu c?u
dinh d??ng c?a nang tóc.
gói: Chai th?y tinh 30 ml.
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