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SELLULIITTIHIERONTA KERMA ITSE
Lisäksi manteliöljy ja sheavoita, makeutta kaava sisältää sekoitus aktiivisia ainesosia
kuten ananas uutetta, tammi ja vihreä tee tyhjennys ominaisuudet pystyvät aktivoimaan
ihon mikroverenkiertoa, helpottaa salaojitus ylimääräistä nestettä.

KIINTEYTTÄVÄ HIERONTA VOIDE
Lisäksi kosteuttava manteliöljy ja sheavoita, kaava sisältää yhdistelmä vaikuttavia
ainesosia, myös humala, Korte, taikapähkinää ja Ginseng, jotka ansiosta muodostaa
ominaisuudet voidaan aktivoida ihokudoksen, tuottaa kiinteyttävä vaikutus.

SUOLAA HEHKUU ARGAN OIL
Sea salt exfoliating ominaisuuksia tapaa makeus ja kosteuttava auringonkukkaöljy, manteli
ja Argan-öljyä, Laventeli eteerinen öljy rentouttava ominaisuudet. Hoidon jälkeen iho on
heti sileä ja pehmeä kosketus poistuessa syrjäisimpien ihon kerros kuolleet solut.
pakkaus: 500 ml tölkeissä.

AURINKO SUIHKU SHAMPOO
Puhdistaa hiukset, poistamalla suolaa jäämien, klooria ja kuolleet ihosolut, jolloin ne
pehmeällä Kiitos 2 in 1 Ilmastointi vaikutus.

VEDENPITÄVÄ SUN ÖLJY
Suojaa, kosteuttaa ja ravitsee hiukset alttiina UV-säteilylle, suola ja klooria. Suihkuta
tuotetta ennen auringonottoa. Toista useita kertoja päivässä. Ravista ennen höyryssä.
Vettä hylkivä.
pakkaus: 250 ml pulloissa.

JÄLKEEN VAHA EMULSIO
Kaavan tarkoituksena on varovasti poistaa jäljellä vaha parranajon jälkeen. Lisäksi
kosteuttava manteli öljyn ja voipuunvoi, sisältää sekoitus aktiivisia ainesosia kuten hunaja
Pura, kurkku ja lime kosteuttava ja rauhoittava punoitusta iholle joilla valtaa yhdessä
allantoiinia, joka auttaa elvyttämiseen ja uusiminen kudosten.
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VAHA ÖLJYN JÄLKEEN
Kaavan tarkoituksena on varovasti poistaa jäljellä vaha ihoa parranajon jälkeen. Kiitos
auringonkukkaöljy, Macadamia ja Argan öljy ja rauhoittava eteerinen öljy Villa # 404
pehmittävä pystyy, ravitsee, rauhoittaa ja virkistää ihoa, vähentää mitään punoitusta, jossa
se sileä ja jättää täysin puhdas.

HIERONTA ÖLJY ORANSSI KASVI
Alchemy arvokkaita kasviöljyjä tunnettu vaikutukset iholla. Kosteuttavat ominaisuudet
manteliöljy ja auringonkukkaöljyä, yhdistettynä antioksidantti teho E-vitamiini neutraloi
vapaita radikaaleja, varmista tuotteen rauhoittava ja rentouttava hieronta kanssa virkistävä
tuoksu Orange eteerinen öljy.

MAKEA MANTELI HIERONTAÖLJY
Manteliöljyä on sopii kaikille ihon, parantaa ihon sävy, kimmoisuutta, estää venyttää
markkaa ja vähentää arpia.
pakkaus: 500 ml tölkeissä.
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heti sileä ja pehmeä kosketus poistuessa syrjäisimpien ihon kerros kuolleet solut.
pakkaus: 500 ml tölkeissä.

AURINKO SUIHKU SHAMPOO
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