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OIL NATURAL SUBLIME - Nové rituály pro t?lo a vlasy
p?írodní olejodborn? vytvo?ené smícháním vzácných olej?, známé již od starov?ku. To
m?že být použit k obohacení výrobk? INTENSIVE AQUA a vytvá?et nové rituály pro t?lo a
vlasy. Každá kapka oleje Sublime jekoncentrát z nejvyhledávan?jších rostlinných olej? :
- Arganový olej : hydratuje. vyživující a restrukturalizace
- olej ze sladkých mandlí : hydrata?ní a uklid?ujícívelmi eudermalbohaté na vitamin E. B a
minerály
- olej z jader merun?k : živinje bohatý na vitamíny A a Clinolové kyseliny a mastné
kyseliny.
mix t?chto vzácných p?írodních olej? je olej SUBLIME obzvlášt? vhodné, aby hydratují a
vyživují i vlasy i t?lo. OIL SUBLIME se vyzna?uje sv?ží v?ní sicilských citrusových plod?,
že poklesy v teplé d?evité poznámky daný cedrové d?evo az Ambra. SUBLIME OIL PURE
je cennou pomoc v p?ípadech psoriázy. dermatitida nebo podrážd?ní k?že
balení:.. Lahvi?ka 30 ml se kapátkem
krém na ruce
hydrata?ní ošet?ení pro ruce a nehty
kontejner :. 100 ml tuba
RELAX
Aktivní složky : t?ezalka te?kovaná. D Panthenol
Funkce : Anti - zán?tlivé. hydrata?ní a lešt?ní
Výsledky : ple? hydratovaná
Navrženo pro citlivou pokožku :. nadm?rná citlivost p?í?inou
zarudnutísuchostsv?d?nípodrážd?ní a n?kdy dokonce i odlupování k?že. Aby se zabránilo
t?mto poruchám je t?eba hluboce hydrátodleh?ení na pokožku hlavy.
Koupelna dermo - uklid?ující a uklid?ující
Jemn? ?istí odleh?ení pokožku hlavy. Zklid?uje zarudnutí a podrážd?ní pre - existující.
Hydratuje pokožku
na základ? :.
- Alkylglukosidu :. Detergent kompatibilita s vysokým k?že
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- Polyquaternium 10 : klimatizacedetanglingantistatická, zlepšuje ?esání
- Allantoin :... uklid?ující a dermo - ochranné
box : láhve 250 a 1000 ml
Dermo - uklid?ující a uklid?ující
hydratuje hluboko vrácení správnou hydro- lipidovou rovnováhu. Zklid?uje podrážd?nou
pokožkuzmír?uje zarudnutí odvozené od zv?trávání. stres nebo p?íliš agresivní lé?ba
na základ? :
- Allantoin : zklid?ující a dermo - ochranné
- Valin - Betain :. hydrata?ní na k?ži a vlasy pokožky, zdroje energie pro?ádné.
metabolismus k?že
Balení :. 100 ml láhev
SPECIALISTÉ
Aktivní složky : D panthenolu. Cedar
Funkce : hydrata?ní a lešt?níantiseptický. stahující a tonizující
Výsledky : zdravé vlasypokožka ?istá.
k?že Trainer
Má ú?inný ?istící ú?inek na pokožku hlavy. Odstra?uje ne?istoty, p?ipravuje ple? na p?íjem
t?chto zvláštních ošet?ení intenzivní.
Aha - Hydroxykyseliny : kyseliny extrahované z plod? s peelingem efekt. odstranit
ne?istoty z pokožky a vlasového vlákna
Balení :. 150 ml láhev
balancer
Pomáhá udržet pokožku v optimální kondici... Zajiš?ujeudržování správné hydro lipidovou rovnováhu po uzav?ení intenzivní lé?by
PCA : p?irozenou sou?ástí bun??né struktury epidermis hydrata?ní
valin - alanin - betain : aminokyseliny, které p?sobí na k?ži a na pokožce jako hydrata?ní.
Pomáhají udržovat správnou látkovou vým?nu pokožky
Polymers klimatizace :.. Volumizzano struktury vlas?
Balení:. 100 ml láhev
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