
 

  
Gydymas - plauk? prieži?ros - DAVINES

AUTENTIŠKAS
linija veido, plauk? ir k?no, be paraben?, silikonai, dirbtinis

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

AUTENTIŠKAS
linija veido, plauk? ir k?no, be paraben?, silikonai, dirbtinis

Organini? dygmin? aliejus yra suformuluota mišiniai biologiškai aktyviosios paviršiaus
medžiagos.

AUTENTIŠKAS NEKTARAS SKALBIMO
Švelnus šamp?nas ir dr?kintuvai už plauk? ir k?no: savo tekst?ros aliejus švelniai valo
plaukus ir k?no. Yra 98 % nat?rali? ir ekologišk? dygmin? aliejus yra antioksidantas.
Formul? n?ra polisiloksan? "dirbtinis"SLES"Paraben" sulfat? ir juos SUD?LIOTI. Plaukai
yra minkšti ir šilkiniai k?no odos šeria ir sklandžiai.
pakavimo: 280-900 ml butelius.

AUTENTIŠKAS DR?KINAMASIS KONDICIONIERIUS
Subtilus aliejus formul?, kuri dr?kina ir reikalavim?, plauk? ir švelniai maitina k?no. Yra 98
% nat?rali? ir ekologišk? dygmin? aliejus. Kondicionierius n?ra paraben? "Polisiloksan?"
dirbtiniai dažai ir juos SUD?LIOTI. Su organini? saul?gr?ž? aliejus, minkštinimo ir
antioksidantas veiksm?; Organinis simondsij? aliejus poliravimo "minkština ir ramina ir
organini? sezamo aliejus yra daug baltym? ir amino r?gš?i? su veiksm? plumping. Plaukai
blizga ir šilkiniai minkšta "rezultatas" k?no oda yra šeria ir sklandžiai.
pakavimo: buteli? 150-900 ml.

MAITINAMASIS ALIEJUS
Dr?kina plaukus patarimai ypa? dehidratuoti ir švelniai maitina savo veid? "k?no ir dekolt?.
Yra 100 % nat?rali? ingredient? ir 30 % organini? dygmin? aliejus. Naftos yra n?ra dirbtini?
spalv? polisiloksanai ir juos SUD?LIOTI. Su organini? dygmin? aliejus yra stiprus
antioksidantas ir odos regeneracij? ir organini? saul?gr?ž? aliejaus minkštinimo ir
antioksidantas veiksm?; Organinis simondsij? aliejus poliravimo "minkština ir ramina ir
organini? sezamo aliejus yra daug baltym? ir amino r?gš?i? su veiksm? plumping. Plaukai
blizga ir šilkiniai minkšta "rezultatas" k?no oda yra šeria ir sklandžiai. Labai ilgi plaukai yra
aliejus taip pat gali b?ti taikomas ilgi?.
pakavimo: 140 ml butel?.

AUTENTIŠKAS SVIESTO RESTAURAVIMO
Švelni formul? kad dr?kina ir maitina plaukus ant veido ir k?no. Yra 98 % nat?rali? ir
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ekologišk? dygmin? aliejus 2 %. Sviesto sud?tyje n?ra paraben? "Polisiloksan?" dirbtiniai
dažai ir juos SUD?LIOTI. Su organini? dygmin? aliejus yra stiprus antioksidantas ir odos
regeneravimo "blizgus" organinis simondsij? aliejus minkština ir ramina ir organini?
sezamo aliejus yra daug baltym? ir amino r?gš?i? su veiksm? plumping.
naudojimo instrukcija: taikomos sausiems plaukams ilgio ir baigiasi prieš šamp?nu
"palikti ne mažiau kaip 5 minutes ir per nakt? jei plaukus reikia giliai mitybos.
pakuot?: 200 ir 1000 ml stiklainius.
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