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 öljy luonnollinen SUBLIME - Uusi rituaaleja keholle ja hiukset 
Natural Oilasiantuntevasti luotu sekoittamalla arvokas öljyt tunnettu antiikin ajoista lähtien.
Sitä voidaan käyttää rikastuttaatuotteita INTENSIIVINEN AQUA ja luoda uusia rituaaleja
keholle ja hiukset. Jokainen pisara öljyä Sublime onkonsentraattihalutuimmista kasviöljyt :
- Argan Oil : kosteuttavaravitseva ja rakenneuudistusta.
- manteliöljyä : kosteuttava ja rauhoittavaerittäin eudermalrunsaasti E-vitamiiniaB ja
mineraaleja.
- Öljyäydin Aprikoosi : ravinteidenon runsaasti vitamiinejaja Clinolihappoa ja rasvahappoja.
sekoitus näitä kallisarvoisia luonnollisia öljyjä tekee OIL SUBLIME erityisesti ilmoitettu
kosteuttaa ja ravitsee sekähiukset sekä kehon. OIL SUBLIME on ominaistaraikas tuoksu
Sisilian sitrushedelmien, että kieltäytyy lämpimässä puuvartiset huomata antama
Cedarwood jaAmbra. SUBLIME OIL PURE onarvokasta apua tapauksissa
psoriaasinihottuma tai ihon ärsytystä.
Pack : 30 ml pullo tiputin.

 KÄSIVOIDE 
kosteuttava hoito kädet ja kynnet.
container : 100 ml: n putkeen.

 RELAX 
Vaikuttavat aineet: mäkikuismaD Pantenoli.
Tehtävä: tulehduskipulääkkeetkosteuttava ja kiillotus.
Tulokset: ihon sammutettua.
Suunniteltu herkälle iholle : liiallinen herkkyys aiheuttaa punoitustakuivuuskutinaärsytystä
ja joskus jopa ihon hilseily. Jos haluat estää näiden sairauksien on tarpeen syvästi
hydratetukkeumanpoistojärjestelmäpäänahan.

 Kylpyhuone Dermo - rauhoittava ja rauhoittava 
Varovasti puhdistaa tukkeumanpoistojärjestelmäpäänahan. Rauhoittaa punoitusta ja
ärsytystä ennestään. Se kosteuttaaihoa.
Perustuu :
- alkyyliglukosidis : pesuaine korkea iho yhteensopivuus.
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- Polyquaternium 10 : ilmastointidetanglingantistaattinen, parantaa kampaus.
- Allantoin : rauhoittava ja Dermo - suojaava.
box : pulloa 250 ja 1000 ml.

 Dermo - rauhoittava ja rauhoittava 
kosteuttaa syvällä palaamassaoikea hydro - lipidi tasapainoa. Rauhoittaa ärtynyttä
ihoalievittää punoitusta peräisin säänstressi tai liian aggressiivinen hoitoja.
Perustuu :
- Allantoin : rauhoittava ja Dermo - suojaava.
- valiini - Betaine : kosteuttava ihoa jahiuksia kynsinauhoja ;
energialähteidenasianmukainen ihon aineenvaihduntaa.
Pakkaus: 100 ml pullo.

 SPECIALISTS 
Vaikuttavat aineet: D PantenoliCedar.
Tehtävä: kosteuttava ja kiillotusantiseptinensupistava ja virkistävä.
Tulokset: Healthy Hairpäänahan puhdas.

 iho Trainer 
Onkotehokas puhdistus toimia päänahassa. Poistaa epäpuhtaudet valmisteleeihoa
vastaanottamaanseuraavia erityisiä hoitoja Intensive.
Aha - hydroksi hapot : hapot uutetaan hedelmistä kuorinta vaikutuspoistaa epäpuhtauksia
ihon jahiusten kuituja.
Pakkaus : 150 ml pullo.

 tasaajatanko 
Auttaa päänahan optimaalisessa kunnossa. Varmistaaylläpito asianmukaista hiilivedyistä
rasvatasapainoa tekemisen jälkeenIntensiivinen hoitojakson.
Pca : luonnollinen osasolurakenneorvaskeden kosteuttava.
Valiini - alaniini - betaiinilla : aminohappoja, jotka vaikuttavatihon jakynsinauhoja
kosteusvoiteita. Ne auttavat säilyttämäänasianmukaisen ihon aineenvaihduntaa.
Polymers ilmastointi : volumizzanohiusten rakennetta.
Pakkaus: 100 ml pullo.
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