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HITELES
az arc, a haj és test, nem parabének, Szilikonok, mesterséges vonal

Bio sáfrányos szeklice olaj is fogalmazták meg, keverékeket, biológiailag lebomló
felületaktív anyagok.

HITELES NEKTÁR MOSÁS
Gyengéd sampon és hidratáló a haj és a test: a textúra olaj gyengéden tisztítja a hajat és
a test. Tartalmazza a 98 % a természetes összetev?k bio sáfrányos szeklice olaj az
antioxidáns. A képlet nem tartalmaz szilikont "mesterséges"SLES"Paraben" szulfátok és
ék. A haj puha és selymes b?r táplált és sima.
csomagolás: 280 és 900 ml üveg.

HITELES HIDRATÁLÓ KONDICIONÁLÓ
Finom olaj formula, amely hidratálja és kondícionálja a hajat, és gyengéden táplálja a
szervezetet. A 98 % bio sáfrányos szeklice olaj és természetes összetev?ket tartalmaz. A
kondicionáló parabének "Szilikonok" nem tartalmaz mesterséges színezéket és ék. Bio
napraforgó olaj lágyító és antioxidáns fellépés; Bio Jojoba olaj Polírozó "lágyítja és enyhíti
és bio szezámolaj gazdag fehérjék és aminosavak a m?velet plumping. A haj fényes,
selymes puha "result" test b?r is táplált és sima.
csomagolás: 150 és 900 ml üveg.

TÁPLÁLÓ OLAJ
Hidratálja a haj tippek, különösen a dehidratált és gyengéden táplálja az arcod "a
dekoltázs és a test. 100 % természetes összetev?k és 30 %-os bio sáfrányos szeklice olaj
tartalmaz. Az olajat tartalmaz, nem mesterséges befest Szilikonok és ék. Bio sáfrányos
szeklice olaj egy er?s antioxidáns és a b?r megújulását és bio napraforgó olaj lágyító és
antioxidáns fellépés; Bio Jojoba olaj Polírozó "lágyítja és enyhíti és bio szezámolaj gazdag
fehérjék és aminosavak a m?velet plumping. A haj fényes, selymes puha "result" test b?r
is táplált és sima. Rendkívül hosszú haja, az olaj is alkalmazható, a hossza.
csomagolás: 140 ml üveg.

HITELES VAJ HELYREÁLLÍTÓ
Gyengéd formula, amely meghatározza, hogy hidratálja és táplálja a haj, arc és a test. Bio
sáfrányos szeklice olaj 2 % és 98 %-a természetes összetev?ket tartalmazza. Vaj nem
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tartalmaz parabének "Szilikonok" mesterséges színezéket és ék. Bio sáfrányos szeklice
olajat egy er?s antioxidáns és a b?r regenerációs "fényes" bio Jojoba olaj lágyítja és
enyhíti és bio szezámolaj gazdag fehérjék és aminosavak a m?velet plumping.
használati utasítás: vonatkozik a száraz haj hossza és a végek használni a samponozás
el?tt "hagyja legalább 5 percig, vagy ha egyik napról a másikra mély táplálékot igényl? haj.
csomagolás: 200 és 1000 ml-es üvegekbe.
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