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AUTENTICKÉ
linka pro obli?ej, vlasy a t?lo, bez paraben?, silikon?, um?lé

Organické sv?tlicový olej je formulován s sm?si biologicky rozložitelných povrchov?
aktivních látek.

AUTENTICKÉ NEKTAR PRANÍ
Jemný šampon a hydrata?ní krém na vlasy a t?lo: její texturu olej jemn? ?istí vlasy i t?lo.
Obsahuje 98 % p?írodních složek a organické sv?tlicový olej je antioxidant. Vzorec
neobsahuje žádné silikony "um?lé"SLES"Paraben" sírany a PEG. Vlasy jsou jemné a
hebké t?lo k?že krmí a hladké.
balení: lahví 280 a 900 ml.

AUTENTICKÉ ZAT?ŽOVAL
Jemné oleje vzorec, který hydratuje a vlas? a jemn? vyživuje t?lo. Obsahuje 98 %
p?írodních složek a organické sv?tlicový olej. Kondicionér neobsahuje parabeny "Silikon"
um?lé barvy a PEG. S bio slune?nicový olej pro zm?k?ení a antioxida?ní akce; Bio
jojobový olej lešt?ní ' zjem?uje a zklid?uje a bio sezamový olej je bohatý na bílkoviny a
aminokyseliny s ak?ní plumping. Pokožka t?la vlasy lesklé a hebké m?kké "výsledek" je
krmí a hladká.
balení: láhve 150 a 900 ml.

VÝŽIVNÝ OLEJ
Hydratuje vlasy Tipy zejména dehydrovaný a jemn? vyživuje vaši tvá? ' výst?ihu a t?lo.
Obsahuje 100 % p?írodních ingrediencí a 30 % organických sv?tlicový olej. Olej obsahuje
žádné um?lé barvy silikony a PEG. S organických sv?tlicový olej pro silné antioxida?ní a
pro regeneraci k?že a bio slune?nicový olej s m?knutí a antioxida?ní opat?ení; Bio
jojobový olej lešt?ní ' zjem?uje a zklid?uje a bio sezamový olej je bohatý na bílkoviny a
aminokyseliny s ak?ní plumping. Pokožka t?la vlasy lesklé a hebké m?kké "výsledek" je
krmí a hladká. Extrémn? dlouhé vlasy, je olej lze také aplikovat na základ? délky.
balení: láhev 140 ml.

AUTENTICKÉ MÁSLO POSILN?NÍ
Jemný vzorec ur?ující, který hydratuje a vyživuje vlasy na obli?ej a t?lo. Obsahuje 98 %
p?írodních složek a organické sv?tlicový olej 2 %. Máslo neobsahuje žádné parabeny
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"Silikon" um?lé barvy a PEG. S organických sv?tlicový olej pro silné antioxida?ní a k?že
regeneraci "lesklý" bio jojobový olej zjem?uje a zklid?uje a bio sezamový olej je bohatý na
bílkoviny a aminokyseliny s ak?ní plumping.
návod k použití: aplikujte na suché vlasy do délky a kon?í p?ed mytím ' alespo? 5 minut,
nebo p?es noc, pokud vlasy vyžadují hluboké potravu.
balení: 200 a 1000 ml sklenice.
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