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ILLUMYNA DA ??U CH?M SÓC

M?c ?ích c?a dòng ch?m sóc da ??u là ?? cho t?i thuy?n không ph?i là m?t công c? ??n
gi?n nh?ng m?t k?t h?p ?áng tin c?y c?a thiên nhiên và công ngh? ?? ??a ch? và v??t qua
da b?t th??ng da ??u. ?? t?ng l?i ích c?a thành ph?n ho?t ??ng t? nhiên hi?n di?n trong
dòng ???c s? d?ng trong xây d?ng b? m?t c?a các th? h? m?i t? tinh t? làm s?ch ?i?n và
c?u trúc hóa h?c c?a công th?c cho phép tính n?ng bay m?t cách d? dàng ch?p nh?n ???c
tài s?n t? nhiên t? hi?u qu? d? th??ng và l?n h?n ?? da ??u b?t th??ng. Ch?a: Betula Alba,
Arctium Majus (l?n h?n Chi Ng?u b?ng), Calendula, khoáng s?n Jojoba officinals, Juglans
n??c c??ng toan (Walnut), ??t sét, Zanthoxylum Bungeanum (t?), vitamin, aminoacids,
Cardiospermum Halicacabum, Piroctone Olamine, Trichogen ®.

ENERGIZER ?I?U TR?
C?p n?ng l??ng ?i?u tr? ?? ??i phó v?i các ti?u bang khác nhau c?a r?ng tóc ?ó cho chúng
tôi nh?, có th? là nhi?u th?c th? khác nhau và h?n th? n?a mà thêm ??n b?t th??ng th?y
trong tr??c ?ó. Nó là ?i?u c?n thi?t trong ?i?u tr? r?ng tóc sanitize tình tr?ng da mà mang l?i
l?i ích cho bóng ?èn germinative ph?n x?-ma tr?n. D?u g?i ??u và kem d??ng da là câu tr?
l?i c?a chúng tôi.

CH?T T?Y R?A ENERGIZER
Giàu ch?t chi?t xu?t t? b?ch d??ng, Calendula ?m và b?o v? quy?n l?c cao, c?a nó làm cho
công th?c c? th? chu?n b? m? nang da ?? nh?n ???c ?i?u tr? n?ng l??ng kem d??ng da
Energizer. Nh? nhàng làm s?ch.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

KEM D??NG DA ENERGIZER
Ti?p thêm sinh l?c ?i?u tr? ???c c?u trúc v?i m?t thành ph?n cân b?ng c?a các axit amin và
vitamin. Khu ph?c h?p thành ph?n ho?t ??ng làm vi?c synergistically v?i dinh d??ng và
hydrat hóa ?? da ??u và t?ng c??ng tóc rõ r?t c?i thi?n s? xu?t hi?n.
gói: l? 10 ml.
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