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TINH KHI?T TÓC TR? LI?U

DA PREPARER
SYNERGISTIC s? pha tr?n c?a vitamin, tinh d?u, chi?t xu?t th?c v?t và Alpha-bisabolol.
Ho?t ??ng trên da ??u b?ng cách lo?i b? t?p ch?t sinh h?c, hóa h?c và môi tr??ng. Khuy?n
cáo nh? là m?t ?i?u tr? tr??c khi các tr??ng h?p r?i, gàu, bã nh?n. Có m?t hi?u ?ng nh?
nhàng.
bao bì:chai 150 ml.

KEM D??NG DA LÀM RÕ
?i?u tr? c? th? cho cu?c chi?n ch?ng và ng?n ng?a các laforfora d?u và khô. Tái cân b?ng
s? ti?t bã nh?n. Nh? hành ??ng synergistic Climbazole, kháng khu?n và tinh d?u hoa o?i
h??ng và h??ng th?o t?o ra m?t microenvironment là thù ??ch ?? vi khu?n phát tri?n. T?o
nên m?t hi?u ?ng nh? nhàng trên da.
bao bì: chai 100 ml.

LÀM S?NG L?I BATH
C? th? ch?t t?y r?a ?? ng?n ch?n và ch?ng r?ng tóc, nh? công th?c c?a nó v?i các t? bào
g?c th?c v?t bóng ?èn tóc ???c gia c? b?ng cách làm cho tóc m?nh m?, ng?m n??c và ?àn
h?i. Kích thích microcirculation cho d??ng ch?t cho da ??u.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.

PHÒNG T?M THU?C THÔNG M?I
C? th? ch?t t?y r?a ?? v? sinh da ??u v?i d?u gàu và khô. Nh? hành ??ng hi?p ??ng ch?n
l?c kháng khu?n hi?u qu? các lo?i tinh d?u Climbazole c?a hoa o?i h??ng và h??ng th?o,
t?o ra m?t môi tr??ng thù ??ch v?i vi khu?n gia t?ng. C?ng t?o nên m?t hi?u ?ng nh?
nhàng.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.

KEM D??NG DA LÀM S?NG L?I
S?c ?i?u tr? c? th? ?? chi?n ??u và ng?n ch?n s? s?p ??. Nh? công th?c c?a nó v?i các t?
bào g?c th?c v?t, các bóng ?èn ???c gia c? b?ng cách th?c hi?n m?t ch?t ch?ng oxy hóa
và kích thích.
bao bì: chai 100 ml.
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