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A KÖR KRÓNIKÁK
szilikon-mentes és paraben-mentes természetes hatóanyagok

Öt új maszkok illat és a szín. Laboratóriumokban végzett DAVINES nagy százalékban
természetes összetev?ket, mint a Clay szén és a növényi olajoka lélek és az eredeti
csomagolás és szuper kényelmes, vigye magával a tornaterem, és egy héten ki a végén.

A SPOTLIGHT KÖR
Matt, fénytelen hajra
Krémes fehér maszkot fogalmazták meg, hogy azonnali fényesség a haj extra fényes és
fokozza, a természetes szín vagy kozmetikai. Felruházva egy nagyon jó er?sít? hatása
"hidratálja túlterhelése, mert fogalmazott Moringa olajnélkül: gazdag zsírsavak" vitaminok
és fehérje amit segít-hoz növel-a fényét a hajat tápláló mély.

A QUICK FIX KÖR
a száraz haj
Mindössze 3 perc alatt pózok egy puha és fényes haj és hidratálás. Bontó hatását
tartalmazza. Hialuronsav er?s hidratáló dúsított Agyag Ross, hogy 100 %-ban
természetes, és gazdag, vas , ami egy színes Ocre-szennyez?dések eltávolítása a hajad.

A RENESZÁNSZ KÖR
a törékeny haj
Babassuolaj vajjal rendkívül tápláló és Detangling helyreállítása puhaságát és selymesség
a test és asárga agyag edény gazdag réz és vas , hogy szerelje össze a szerkezet a haj,
ami úgy néz ki, egészséges és er?s.

A WAKE-UP KÖR
a b?r és a haj hangsúlyozta
Ez a képerny? hanger?t, és segít visszaszerezni az elvesztett egyensúly. A kivonat 
Rhodiola és lila agyag gazdag Kaolin és alumínium szakismeretekre és anti-mérgez?.

A TISZTASÁGI KÖR
A szennyez?dések eltávolítása a b?r ered? légszennyezés "különösen télen, vagy ha a
városban él? és metropolis különösen szennyezett por és a nehézfémek a tisztító maszk
szüksége. Dúsított Matcha teavan egy szuper élelmiszer ismert gazdag polifenolokban ,
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szabad gyökök, pontosan szennyezés, és a 100 %-ban természetes bambusz faszén és
eco létrehozott irányuló b?nüldözési er?feszítések hitelesítette az oldószer tulajdonságait
jellemz? termék jellegzetes fekete színnel.
csomagolás: 50 ml egyszer használatos zacskók.
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