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BIO
žádné Parabeni - bez SLS

Je vysoce výkonný Trichologické linie s zelené kosmetika bez Laurethsulfát sodný a bez
paraben?, ?ímž výrobky tvo?í to dokonale kompatibilní s k?ží a vlasy. Nové výrobky
obsahují p?írodní japonské kamélie (Tsubaki), který zanechává vlasy lesklé a m?kké,
p?írodní polyfenoly s vysokou antioxida?ní síly (proti volné radikály), kožní abnormality a
specifických p?írodních aktivních látek. Aktivní složky v polyfenoly zeleného ?aje p?írodní
lé?ba ženy spadají (stimuluje op?tovný r?st a bojuje od škodlivé ú?inky volných radikál?),
p?írodní olej z japonské Camelia Tsubaki (lesklé vlasy), k?ížové propojené kyselina
hyaluronová rozší?ené vydání tablety (AIDS v obnovu kožních bun?k). Ú?inné látky:
p?írodní polyfenoly ze zelené kávy ?lov?ka padání (stimuluje op?tovný r?st a chrání
pokožku p?ed vn?jším vliv?m), p?írodní olej z japonské kamélie (lesklé vlasy), Bio PROLIN
(akcelerátor metabolických proces?).

ACT LOTION – Camellia
Skin Activator krém
Aktivace krém pomáhá zlepšit funkce mikro ob?h, okysli?ování a p?ipravuje vlasy pro lepší
absorpci prevence pádu výživný krém.
návod k použití: naneste po umytí, jen k?ži c/a 5 ml výrobku; Po?kejte n?kolik minut a
aplikovat prevence pádu lahvi?ky. Neoplachujte.
balení: láhev s rozprašova?em 100 ml.

• PODZIM prevence lé?ba žena TEA-?aj šampon
Pat?í prevence lé?ba šampón s kosmetickým zelená žena. Obsahuje zelený ?aj,
KAMÉLIOVÝ olej a kyselina hyaluronová. Stimuluje op?tovný r?st vlas?, pomáhá v obnovu
bun?k a vyhlazuje vlasy.
balení: láhve 250 a 1000 ml.

?AJ ?aj
Ženské vlasy ztráta prevence lé?ba krém vyvinutý s zelené kosmetika obsahuje zelený ?aj,
Japanese Camellia olej, k?ížové propojené kyselina hyaluronová uvol?ováním. Stimuluje
r?st vlas?, pomáhá obnovu bun?k, poskytuje potravu do vlasové cibulky.
návod k použití: distribuovat obsah lahvi?ky na pokožku hlavy ?isté, k?že kropenaté
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pomalá masáž s prsty, dokud se zcela vst?ebá. Aplikovat 2 lahvi?ky za týden za první 3
týdny, pak 1 lahvi?ka za týden až do dokon?ení balí?ku.
Balení: 10 ml lahvi?ky krabi?ka 10 KS.

• PODZIM prevence lé?ba mužské CAFA šampon káva
Prevence padání šampón s kosmetickým zelený muž obsahuje zelené kávy, KAMÉLIOVÝ
olej a Bio prolin. Stimuluje op?tovný r?st vlas?, bojuje proti tvorb? volných radikál? a lesklé
vlasy.
balení: láhve 250 ml a 1000 ml.

CAFA LOTION-káva
CAFA-bez paraben?
Vlasy ztráta prevence lé?ba krém vyvinutý s kosmetickým zelený muž. Obsahuje zelené
kávy, Japanese Camellia olej Bio prolin. Chod stimuluje mikrocirkulaci, podporuje r?st
vlas?, pomáhá obnovu bun?k, poskytuje potravu do vlasové cibulky.
návod k použití: distribuovat obsah lahvi?ky na pokožku hlavy ?isté, k?že kropenaté
pomalá masáž s prsty, dokud se zcela vst?ebá. Aplikovat 2 lahvi?ky za týden za první 3
týdny, pak 1 lahvi?ka za týden až do dokon?ení balí?ku.
Balení: 10 ml lahvi?ky krabi?ka 10 KS.
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