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ALAMANDA
Brasilialainen Karvanpoisto

LUONNOLLINEN VALINTA
Vuosikymmenten kokemus laadukkaita epilatorie vaha valmistajien jatkuvasti ja jatkuvaa
sitoutumista tutkimukseen ja ovat luoneet todellisia ja ainutlaatuinen brasilialainen vahaus
ALAMANDA: luonnollinen soveltuu kaikille iho tyypit mistä repiminen pehmeä ja
täydellinen"pieni terminen vaikutus ihon ja lähes kivuton. Plastisoitua PVC ilman "Panda"
Paraben "allergeenit ja raskasmetalleja.

HARTSIT
100 % luonnollinen ja "Brasilia mäntyjen" on puhdistettu tietynlaista prosessien
esteröimällä ja antaa vaha kitkakerroin on korkea varsi hiukset, joka sisältyy eikä kunnioita
ihoa. Tuloksena on tarkka ja lähes kivuton Karvanpoisto tapauksissa jopa lyhyet karvat ja
sitkeästi. On todisteita että jatkuvasti hyödyntää tämä vaha heikentää myös hiusten
kasvua "vähentää halkaisija ja pidentää aikaa välillä Karvanpoisto.

MEHILÄISVAHA
Erinomainen auttaa suoraan luonnosta. Tarvittavan mehiläisvahan antaa luonnollisesti
vaha kimmoisuutta tarpeen varmistaa pehmeä ja samettinen siepata, joten se sopii
erityisesti tapauksissa herkkää ihoa ja vähentää kipurajalla. Erityinen koostumus tekee
tuote sopii koko kehon karvojen poistoa ja soveltuu erityisen hyvin intiimi alueita taiteen ja
epil vahaus miehille.

PASSION FRUIT EXTRACT
Brasilia hedelmistä arvokas uutteen on aina käytetty Amazon alkuasukkaat ominaisuudet
ja parantavia ominaisuuksia. Ovat tiedossa on "sen tärkeä antioksidantti-ominaisuudet
suojaavat ja ricostituienti DermIS tulehduksellinen". Auttaa myös vitamiineja A "B" c "ja"
Omega-6 beetakaroteeni ja kivennäisaineiden mitä "Bioflavonoidit on erityisen paljon"
tavanmukainen palauttaa suojuksia DermIS stressiä.

VAHAUS
Ihokarvoja hoito tuote sopii kaikille ihotyypeille repiminen pehmeä ja alhainen terminen
vaikutus kirurgiset ihon ja lähes kivuton. Suositellut sitten nuoret "herkät osat ja vahaus
miehille.
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pakkaus: 400 ml purkki ja 1000 g-levyjä.
 

SAMETTINEN jauhe pre vaha
Pehmentää ihoa valmistelee epilointi "imee vielä jääneen kosteuden hiukset vaha
tarttuvuus edistää varsi ja ihoa. Luo suojan tarpeen, jotta vältetään punoitusta ja ärsytystä
ja Pelaa rauhoittava "paranemista ja tasapainottaminen ihon suojella sitä ulkoisen
taudinaiheuttajia vastaan. Jättää ihon pehmeä ja samettinen iholla.
pakkaus: pullon 200 g.
 

RAUHOITTAVA öljy passionhedelmä öljy tonic lähettää vaha
Tunnettu uskomaton Antioksidantit suojaavat ja "korjaavat" anti-inflammatoriset
ominaisuudet dermis. Rich vitamiineja A "B" c "ja" Omega-6 beta-karoteenia ja
kivennäisaineiden auttaa Bioflavonoids "normaali" ihon elpymistä stressiä ja sen suojuksia.
Manteliöljyä ja edelleen saanti vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka tekevät siitä erityisen
ravinteikas ja pehmittävä "rauhoittava"joustavuus"pystyy palauttamaan lujuutta ja
notkeutta erityisen kuiva ja kuiva. Toimii normalisoi ja korjaavia idrolipico DermIS ja iho on
vaikuttanut ylläpito-vitamiini ja mineraali ohjasi nuorekas iho lähtee "compact", silkkinen ja
miellyttävän tuoksuinen.
pakkaus: 500 ml pullo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

