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 kuro gamtini? SUBLIME - Nauji ritualai k?nui ir plaukams 
nat?ralus aliejusmeistriškai sukurta maišant tauri?j? aliej? žinoma nuo seniausi? laik?. Ji
gali b?ti naudojama siekiant praturtinti produktus INTENSYVI AQUA ir kurti naujas ritualai
k?nui ir plaukams. Kiekvienas naftos Sublime lašas yraiš labiausiai ieškoma augalini?
aliej? koncentratas :
- Argano aliejus : dr?kina. maitina ir restrukt?rizavimo
- Saldži?j? migdol? aliejus : dr?kina ir raminalabai eudermalturtingas vitamino E. B ir
mineral?
- aliejus nuo abrikos? branduolys : maistini? medžiag?yra daug vitamin? A ir Clinolo
r?gš?i? ir riebal? r?gš?i?.
ši? tauri?j? nat?rali? aliej? derinys daro ALIEJUS SUBLIME ypa? nurod?, dr?kina ir maitina
tiek plaukus ir k?n?. ALIEJUS SUBLIME pasižymi šviežia kvapas Sicilijos citrus? vaisi?,
kurie atsisako šiltoje sumed?jusi? d?mes? apskai?iuojamas pagal kedro ir iš Ambra.
SUBLIME ALIEJUS PURE yravertinga pagalba tais atvejais, psoriaz?s. dermatitas ar odos
dirginimas
Pakuot?je:.. 30 ml buteliukas su lašintuvu

 Rank? kremas 
dr?kinantis gydymo rankas ir nagus
konteineris:. 100 ml tube

 RELAX 
Veikliosios medžiagos : jonažol?s. D pantenolis
Funkcija: priešuždegiminis. dr?kina ir poliravimo
Rezultatai: odos hidratuotas
skirtas jautriai odai :. pernelyg jautrumas sukelti paraudim?sausumasniežulysdirginimas, o
kartais net pleiskanojimas odos. Siekiant išvengti ši? sutrikim?, b?tina giliai dr?kinaeismo
intensyvumo galvos.

 Vonios Dermo - ramina ir ramina 
Švelniai valo eismo intensyvumo galvos. Ramina paraudim? ir sudirginim? anksto esam?.
Jis dr?kina od?
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Remiantis :.
- Alkilo Glucoside :. Ploviklis didelio odos suderinamumas
- Polyquaternium 10 : kondicionieriusiššukavimoantistatinis, gerina šukavimas
- Alantoinas :... ramina ir Dermo - apsauginis
d?ž?: buteliukais po 250 ir 1000 ml

 Dermo - ramina ir ramina 
dr?kina giliai gr?žta teising? hidro- lipid? balans?. Ramina sudirgusi? od?mažina
paraudim? kil?s iš atmosferos. stresas ar per agresyvus gydymas
Remiantis :
- Alantoinas : ramina ir Dermo - apsauginis
- Valinas - betainas :. dr?kinti od? ir plauko odel?s ; energijos šaltiniai, skirtitinkam?. odos
metabolizm?
Pakuot?:. 100 ml buteliukas

 SPECIALIST? 
Aktyv?s ingredientai : D pantenolis. Kedro
Funkcija: dr?kina ir poliravimoantiseptikas. sutraukiam?j? ir atspalvi?
rezultatai : sveiki plaukaigalvos švarus.

 odos treneris 
Ar veiksminga valymo priemoni? ant galvos odos. Pašalina nešvarumus ruošiasi odos
gauti šiuos konkre?ius gydymo intensyvus.
Aha - hidroksi r?gštys: r?gštys, išgauti iš vaisi? su pilingo efektas. pašalinti nešvarumus
nuo odos ir plauk? pluoštas
Pakuot?:. 150 ml buteliukas

 ivedimas 
padeda išlaikyti galvos optimalios b?kl?s... Užtikrinatinkamo hidro- lipid? balans? po
intensyviosios gydymo kurso sudarymo prieži?ra
PCA : nat?rali sudedamoji l?steli? strukt?r? epidermio dr?kinimas
Valinas - alanino - betaino : amino r?gš?i?, kurios veikia ant odos ir odeli? kaip
dr?kinan?i?. Jie padeda išlaikyti tinkam? odos metabolizm?
Polimerai kondicionierius:.. Volumizzano plauk? strukt?r?
PACKAGE:. 100 ml buteliukas
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