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OTENTIK
baris untuk wajah, rambut dan tubuh, Parabens tidak, silikon, buatan

Minyak safflower organik diformulasikan dengan campuran surfaktan biodegradable.

OTENTIK NEKTAR CUCI
Lembut shampoo dan pelembab untuk rambut dan tubuh: minyak tekstur lembut
membersihkan rambut dan tubuh. Berisi 98% bahan alami dan organik safflower minyak
adalah antioksidan. Rumus tidak mengandung silikon 'buatan 'SLES' Paraben' sulfat dan
PASAK. Rambut adalah kulit lembut dan halus tubuh gizi dan halus.
Kemasan: botol 280 dan 900 ml.

OTENTIK KONDISIONER PELEMBAB
Halus minyak formula yang melembabkan dan kondisi rambut dan lembut memelihara
tubuh. Berisi 98% dari bahan alami dan minyak safflower organik. Kondisioner tidak
mengandung Parabens 'Silikon' warna buatan dan PASAK. Dengan minyak bunga
matahari organik untuk melembutkan dan aksi antioksidan; Minyak Jojoba organik Poles '
melembutkan dan menenangkan dan minyak wijen organik kaya protein dan asam amino
dengan tindakan menepuk-nepuk. Kulit tubuh rambut mengkilap dan halus lembut 'hasil'
gizi dan halus.
Kemasan: botol 150 dan 900 ml.

MINYAK BERGIZI
Melembabkan rambut tips terutama dehidrasi dan lembut memelihara wajah Anda '
Decollete dan tubuh. Mengandung 100% alami bahan dan 30% organik minyak safflower.
Minyak ini mengandung silikon tidak ada warna buatan dan PASAK. Dengan minyak
safflower organik untuk antioksidan yang kuat dan untuk regenerasi kulit dan minyak
bunga matahari organik dengan pelunakan dan tindakan antioksidan; Minyak Jojoba
organik Poles ' melembutkan dan menenangkan dan minyak wijen organik kaya protein
dan asam amino dengan tindakan menepuk-nepuk. Kulit tubuh rambut mengkilap dan
halus lembut 'hasil' gizi dan halus. Sangat panjang rambut adalah minyak juga dapat
diterapkan pada panjang.
Kemasan: botol 140 ml.

OTENTIK MENTEGA RESTORATIF
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Formula lembut yang menentukan bahwa hidrat dan memelihara rambut pada wajah dan
tubuh. Berisi 98% dari bahan-bahan alami dan organik safflower minyak 2%. Mentega
tidak mengandung Parabens 'Silikon' warna buatan dan PASAK. Dengan minyak safflower
organik untuk antioksidan yang kuat dan kulit regenerasi 'mengkilap' minyak Jojoba
organik melembutkan dan menenangkan dan minyak wijen organik kaya protein dan asam
amino dengan tindakan menepuk-nepuk.
penggunaan: berlaku untuk rambut kering untuk panjang dan berakhir sebelum keramas '
meninggalkan setidaknya 5 menit atau semalam jika rambut membutuhkan dalam
makanan.
Kemasan: 200 dan 1000 ml botol.
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