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Lima baru masker dalam aroma dan warna. Buatan laboratorium DAVINES dengan
persentase yang tinggi dari bahan-bahan alami seperti Clay batubara dan minyak
sayurmemiliki jiwa dan asli kemasan dan super nyaman untuk membawa dengan Anda di
gym dan selama seminggu berakhir keluar.

LINGKARAN SPOTLIGHT
rambut kusam dan membosankan
Masker putih krem diformulasikan untuk memberikan langsung kecerahan pada tambahan
rambut gloss dan meningkatkan warna paling alami atau kosmetik. Diberkahi dengan efek
yang sangat bagus Ruangan (AC) ' hidrat tanpa overloading karena diformulasikan
dengan Moringa Oil: kaya asam lemak' vitamin dan protein yang membantu untuk
meningkatkan bersinar rambut bergizi mendalam.

LINGKARAN PERBAIKAN CEPAT
untuk rambut kering
Hanya 3 menit dari pose untuk rambut lembut dan mengkilat dan hidrasi. Detangling efek
termasuk. Diperkaya dengan asam hyaluronic dengan pelembab yang kuat dan Clay
Rossuntuk 100% alami kaya besi , yang memberikan warna coba Ocre-untuk
menghilangkan kotoran dari rambut Anda.

RENAISSANCE LINGKARAN
untuk rambut rapuh
Dengan Mentega Babassu sangat bergizi dan Detangling untuk memulihkan kelembutan
dan silkiness adalah tubuh danpot tanah liat kuning kaya tembaga dan besi untuk
berkumpul kembali struktur rambut sehingga tampak lebih sehat dan kuat.

WAKE UP LINGKARAN
untuk kulit dan rambut stres
Formulir ini memberikan volume nada dan membantu untuk mendapatkan kembali
keseimbangan hilang. Dengan ekstrak Rhodiola dan ungu clay kaya Kaolin dan aluminium
oleh rebalancing dan anti racun.
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LINGKARAN KEMURNIAN
Untuk menghilangkan kotoran dari kulit yang dihasilkan dari polusi udara ' terutama di
musim dingin atau jika Anda tinggal di kota dan metropolis sangat tercemar dengan
partikel dan logam berat masker memurnikan adalah apa yang Anda butuhkan. Diperkaya
dengan Matcha tehadalah super makanan dikenal kaya polifenol dengan upaya
penegakan hukum radikal yang dibuat dari 100% alami arang bambu dan eco dan tepat
dari segi polusi disertifikasi oleh Adsorben properties' menampilkan produk dengan warna
hitam khas.
Kemasan: 50 ml sekali pakai tas.
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