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rawatan sebum pemurni udara dengan ekstrak burdock dan tanah liat
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DERMOPURE - SEBOCONTROL
rawatan sebum pemurni udara dengan ekstrak burdock dan tanah liat

Untuk memerangi sebum berlebihan, akibat tekanan psiko-fizikal, luluhawa dan
pencemaran, FreeLimix dikaji DERMOPURE, garis sebum mengawal selia penulenan.
Yang burdock dengan sifat-sifat astringen menormalkan flora bakteria kulit kepala dan
mencegah kemerahan dan kerengsaan. Tindakan bersama komponen dipilih (Pokok
Birch, Cacao dan minyak zaitun), menguatkan dan menyuburkan kulit kepala dan rambut,
memberikan mereka yang sihat, lembut dan berkilat. Tanah liat yang kaya dengan mineral
dan unsur surih melaksanakan satu proses osmosis melalui yang menyerap kekotoran
dan sel-sel mati dari kulit kepala dan memberikan mineral yang diperlukan untuk
pemulihan itu.
. - 1 LIGHT FLUID DERMOPURIFYING : dalam kes lebihan sebum sedikit, memohon
sebelum mencuci sebagai menyegarkan dan menenangkan
kotak : vial dengan aplikator muncung 150 ml
- 1 CLAY MASK : penggunaan rambut yang sangat membosankan atau sangat berat.
Memohon kering atau rambut lembap, terima kasih kepada sifat-sifat tanah liat menyerap
kekotoran dan baki pengeluaran sebum.
kotak : 200 ml tiub
- Sebum Mengawal Syampu 2:. yang akan digunakan selepas rawatan 1 1 Light,
SYAMPU DERMOPURE adalah pembersih yang berkesan dan mempunyai penulenan
antiseborrheic dan menormalkan flora bakteria
kotak : 500 ml botol
- CLAY SYAMPU : syampu pengawal selia sebum dengan tanah liat dan burdock. Ia
membersihkan kulit kepala dan rambut secara mendalam. Toksin dan kekotoran dari
rambut pergi tanah liat hijau, yang seterusnya menjual mineral yang menggalakkan dari
sudut rambut dan kulit kepala. Kandungan tinggi silika hadir dalam tanah liat
membolehkan untuk pengelupasan yang lembut dan penyingkiran sel-sel mati,
mendedahkan orang-orang yang lebih baru dan penting. Nota mengubahsuai dan tanah
liat penulenan ditambah kepada menenangkan dan melembapkan burdock dan
dell'Hamamelis yang menghalang kerengsaan dan kemerahan.
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kotak : 250 ml
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