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 veikli?j? augal? kamienin?s l?stel?s vynuogi?

 kamienini? C šamp?nas 
KOTO -C sumaž?jimas šamp?nas valo plaukus ir galvos od?. Jis remiasi aktyvi? augalini?
kamienini? l?steli? Vynuogi?, kurios apsaugo od? nuo dirginimo, dažnai šiuo metu ruden?.
 naudojimo b?das :  Taikyti šamp?n? dr?gn? plauk?, švelniai emulsij? nuplaukite ir
pakartokite, palikdami j? 5 minutes. Po to gerai išskalaukite ir taikyti losjonas išankstin?
kamienini? C. Proceed to išdži?ti.
 paket? . 250 ml tube

 kamienini? C buteliukas 
Buteliukas FALL kamienini? C naudoja aktyvi? augal? kamienini? l?steli? Vynuog?s, kurie
veikia laisv?j? radikal? aukodamikapiliarinis termometras sveikiau ir jauniau technologij?.
Turinys Follucusan tiesiogiai veikia plauk? lemput?, tod?l dažniau ir tvirtai,
kadmikrocirkuliaciniq kraujo injekcijos tinkamas maitinimas ? plauk? lemput?. Tai, kas
atsitinka naudojant buteliuko kamienini? C, kuris yra, kod?l svarbu laikytis
rekomenduojamomis naudojimo s?lygomis iš Emmediciotto gauti puikius rezultatus su
mažiau laiko. Tuo pa?iu metu, ta?iau mes turime sekti k?no taisykles : imtis vitamin?,
kaiorganizmas reikalauja, kad jie yra svarb?s. Sekite kasdien gydym? konkre?iu laiku. Ši
formul? veikia gerai organizme ir turi puiki? rezultat? plaukus, tod?l laboratorijos
Emmediciotto rekomenduojame laikytis paraišk? teikimo sistema greit? ir efektyvi?
rezultat? per tiek ruden? ir prevencin? etapo faz?s dinamišk? galvos.
 naudojimo b?das : Po plovimo plaukus su kamienini? C nuo plauk? slinkimas šamp?nas,
taikyti ampul? kamienini? C, atskiriant plaukus pirštais ir taikyti j? tiesiai ant šakn?.
Nedidelis spaudimas pirštais sukamaisiais mados ant galvos odos, kad b?t? galima atlikti
Shiatsu masažas. Patarimai :
1) jei tai yra gerokai plaukus atveju patartina naudoti kiekvien? dien? maždaugm?nes?.
2) užkirsti keli? plauk? slinkimas yra rekomenduojama taikyti bent 3 kartus per savait?.
3 °) pavargusiai plauk?, ploni ir trap?s, mes rekomenduojame naudoti bent 2 kartus per
savait?, ilg? laik? (labai už dinamišk? plaukus ir galvos od?).
 paket? . 10 ml buteliukas, d?žut? 8 vnt 
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