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Penkios naujos kauk?s kvepal? ir spalv?. Pagaminti laboratorijose DAVINES su didel?
dal? nat?ral?s ingredientai kaip Molis anglies ir augaliniai aliejaituri siel? ir originali?
pakuo?i? ir itin patogus nešiotis su savimi, sporto sal?je ir per savait? vairuotojo kortel?je.

ŠVIESTUVAS CIRCLE
nuobodu ir nuobodu plaukai
Kremin? balta kauk? suformuluotas suteikti nedelsiant ryškumo plaukams papildom?
blizgesys ir pad?ti labiausiai nat?ralios spalvos ar kosmetikos. Apr?pinta poveikis yra labai
geras kondicionierius "be perkrovimo, nes su Moringa aliejusdr?kina: daug riebi?j?
r?gš?i?" vitamin? ir baltym? , kurie padeda stiprinti Plauk? maitinamasis gilus valymas.

GREITAI NUSTATYTI APSKRITIMO
sausiems plaukams
Tik 3 minu?i? kelia minkšti ir blizga plaukai ir dr?kina. Besiveliantiems plaukams poveikis
?traukti. Praturtintas hialurono r?gštis stipriai dr?kina ir Clay Ross, 100 % nat?ralus gausu 
geležies , kuri suteikia jai spalv? Ocre-priemaišoms pašalinti iš j?s? plauk?.

RENESANSO RATAS
l?žin?jantiems plaukams
Atali? sviestas labai maitina ir Detangling atkurti minkštumo ir silkiness yra k?no irgeltonos
spalvos molio puod? daug vario ir geležies perkomplektuoja tod?l atrodo sveikas ir stiprus
plauk? strukt?r?.

WAKE UP RATAS
odos ir plauk? pabr?ž?
Ši forma suteikia tonas apimties ir padeda atgauti prarast? pusiausvyr?. Ekstraktas 
Rhodiola ir violetin? molio daug kaolino ir aliuminio iš naujo apsvarstant ir anti toksiška.

GRYNUMO RATAS
Pašalinti nešvarumus iš odos atsiranda oro tarša "ypa? žiem? arba jei j?s gyvenate mieste
ir nagrin?ja ypa? užterštas su kiet?j? daleli? ir sunki?j? metal? valymo kauk?, ko jums
reikia. Praturtintas Matcha arbatayra super maisto žinomas turtingas polifenoli?
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teis?saugos pastangas laisvuosius radikalus, sukurt? b?tent kalbant apie taršos ir iš 100 %
nat?rali? bambuko anglis ir eco sertifikuotas adsorbuojan?ios apgyvendinimo ?staigos su
produkto su tipišk? juodos spalvos.
pakavimas: 50 ml vienkartiniai maišeliai.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

