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PHYSIA OE-DESINTOXICACIÓ EN LÍNIA

Cuir cabellut tractar significa tenir cura del teu cabell és una filosofia simple , i,
harmonitzada funcional amb un preciós regal de la natura: olis essencials. Olis essencials
, destil·lació, extractes són les crestes OE PHYSIA i actuar efectivament en una línia que
pretén tractar estètics trastorns del cuir cabellut. Admet els ingredients i opcions de
formulació coherents amb els objectius de la línia , si, llavors , prohibit l, alcohol en vials i
tensioactius clàssics però massa agressius (dels SLS SLES), a favor d, un , cor funcional,
i una respectuosa neteja el cuir cabellut i el cabell.

DESINTOXICACIÓ EN LÍNIA
Prepara el seu cuir cabellut a tractament específic. Amb desintoxicació interí propietats ,
renova l, equilibri natural del cuir cabellut, externament a la restauració de l, acció de l,
àrea de fol licle de neteja en profunditat i pH fisiològic.
Conté: Bergamota llimona Oe , Oe, Oe , Eucaliptus menta Oe, Oe , Lavanda romaní Oe,
Oe, Sage Pi Oe, grans d, Oe Oe Oe, canyella Geranium.
LOCIÓ QUALITAT DE DESINTOXICACIÓ AGRE
Loció pH àcid que prepara la pell amb suavitat i eficàcia a la següent fase de neteja d,
equilibri.
envasat: ampolla de 250 ml.

ESSÈNCIA DE QUALITAT DE DESINTOXICACIÓ
Harmonia dels olis essencials que ajuden la reabsorció natural de residus metabòlics de l,
activitat cel·lular , que permet un funcionament òptim fol·licular.
mida de paquet: caixa de vial de 7 ml de 8 PCs.

DESINTOXICACIÓ PURA ESSÈNCIA
Re-equilibri líquid de tractament. Fluid confeccionada olis essencials d, acció detoxificant ,
que promoure les funcions normals del cuir cabellut i optimitzar el desenvolupament
natural del cabell.
envasos: ampolla amb comptagotes de 30 ml.
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