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P?ÍRODNÍ VÝB?R
Desetiletí zkušeností epilatorie vysoce kvalitní vosk výrobce konstantní a pokra?ující
závazek k výzkumu a vývoje vytvo?ila skute?ný a jedine?né brazilský voskování
ALAMANDA: p?írodní je vhodný pro všechny kožní typy "od protržení m?kké a dokonalé"
nízké tepelné dopad na k?že a tém?? bezbolestné. M?k?ené PVC bez parabenu 'Martin' '
alergeny a t?žkých kov?.
PRYSKY?ICE
100 % p?írodní "z borovic Brazílie' jsou rafinované s velmi specifickým proces?m
esterifikace a dát vosk vysokým sou?initelem adheze ke stopce vlasy, které je za?len?no
bez lp?ní na k?ži. Výsledkem je p?esný a tém?? bezbolestné epilace i v p?ípad? krátkých
vlas? a houževnatý. Zde je d?kaz také, že konstanta využívání tohoto vosku oslabuje r?st
vlas? ' sníží pr?m?r a prodloužit dobu mezi epilaci.
V?ELÍ VOSK
Vynikající pomoc p?ímo z p?írody. V?elí vosk dává p?irozen? vosk pružnosti pot?ebné pro
zajišt?ní hladkého a sametov? chytnout, takže je vhodné zejména v p?ípad? citlivé pleti s
snížení bolesti práh. Speciální textury je produkt vhodný pro epilaci celého t?la a zejména
vhodný pro intimní oblasti um?ní a epil voskování pro muže.
EXTRAKT MU?ENKY
Drahocenný extrakt získaný z plod? Brazílie je vždy používán domorodci Amazonky o jeho
kvalitách a lé?ivé vlastnosti. Jsou známé je "jeho významné antioxida?ní vlastnosti
ochranných a ricostituienti DermIS pobu?ující". Vitamíny A 'B' c 'a' Omega 6 beta-karotenu
a minerálních látek, z nichž "bioflavonoid? je obzvláš? bohatý" pomáhá také normální
obnovení ochranné bariéry k?že ve stresu.
VOSKOVÁNÍ
Depila?ní ošet?ení produkt, vhodný pro všechny typy pleti od protržení m?kké a nízkou
tepelnou dopad na chirurgické k?že a tém?? bezbolestný. Doporu?ujeme pak pro mladé
ženy ' pro jemné ?ásti a voskování pro muže.
balení: 400 ml nádobou a disky z 1000 g.
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HEBOU?KÝ PUDR pre vosk
Zvlá??uje pokožku tím, že p?ipravuje na epilaci ' absorbuje zbytkovou vlhkost vlasy vosk
adheze prosazování stonek a ne na k?ži. Vytvá?í ochrannou bariéru t?eba vyhnout
zarudnutí a podrážd?ní a hraje na uklid?ující ' uzdravení a vyvažování k?že, chrání proti
vn?jším patogen?. Zanechává ple? hebká a Sametová k?že chrán?né.
balení: láhev 200 g.

UKLID?UJÍCÍ olej mu?enka ropy tonikum zaú?tovat vosk
Známý pro svou neuv??itelnou antioxida?ní ochranný a "regenera?ní" protizán?tlivé
vlastnosti, dermis. Bohaté na vitamíny A 'B' c 'a' Omega 6 beta-karotenu a minerálních
látek pomáhá bioflavonoidy zotavení 'normální' k?že pod stresem a jeho ochranné bariéry.
Mandlový olej a další p?íjem vitamin? a minerálních látek, které ji zejména výživný a
zvlá??ující ' uklid?ující "pružnost" je schopna obnovit pevnost a pružnost i v obzvlášt?
suchých a suché. P?sobí jako normalizace a regenera?ní idrolipico DermIS a epidermis
p?edstavuje d?ležitý p?ísp?vek k zachování vitamin a minerální režíroval mladistvé pleti,
takže "kompaktní" hedvábnou a p?íjemn? vonící.
balení: 500 ml láhev.
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