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DERMOPURE - SEBOCONTROL
pengobatan sebum pemurnian dengan ekstrak burdock dan tanah liat

 Untuk memerangi sebum berlebih, karena stres psiko-fisik, pelapukan dan polusi,
FreeLimix mempelajari DERMOPURE, garis sebum yang mengatur memurnikan. The
burdock dengan sifat zat menormalkan flora bakteri kulit kepala dan mencegah
kemerahan dan iritasi. Aksi bersama dari komponen yang dipilih (Birch Tree, Kakao dan
minyak zaitun), memperkuat dan memelihara kulit kepala dan rambut, memberi mereka
sehat, lembut dan bersinar. Liat ini kaya mineral dan elemen menerapkan proses osmosis
melalui yang menyerap kotoran dan sel-sel mati dari kulit kepala dan memberikan mineral
yang diperlukan untuk revitalisasi perusahaan.

. -  1 CAHAYA CAIRAN DERMOPURIFYING :  jika sebum berlebih sedikit, menerapkan
sebelum keramas sebagai menyegarkan dan menenangkan
kotak  :  vial dengan nozzle aplikator 150 ml

 - 1 CLAY MASK :  menggunakan rambut yang sangat kusam atau sangat berat.
Terapkan kering atau rambut sedikit basah, berkat sifat-sifat tanah liat menyerap kotoran
dan saldo produksi sebum.
kotak  :  200 ml tabung

- Sebum Regulating Shampoo  2 :.  untuk diterapkan setelah perawatan 1 1 Light,
SHAMPOO DERMOPURE adalah pembersih yang efektif dan memiliki memurnikan
antiseborrheic dan normalisasi flora bakteri
kotak  :  500 ml botol

 - CLAY SHAMPOO :  shampoo sebum regulator dengan tanah liat dan burdock. Ini
membersihkan kulit kepala dan rambut secara mendalam. Racun dan kotoran dari rambut
pergi tanah liat hijau, yang pada gilirannya menjual mineral yang mempromosikan
revitalisasi rambut dan kulit kepala. Tingginya kandungan silika hadir dalam tanah liat
memungkinkan untuk pengelupasan kulit lembut dan penghapusan sel-sel mati,
mengungkapkan yang baru dan penting. Catatan merenovasi dan memurnikan tanah liat
ditambahkan ke menenangkan dan pelembab burdock dan dell'Hamamelis yang
mencegah iritasi dan kemerahan.
kotak  :  250 ml 
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