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DE KRONIEKEN VAN DE CIRKEL
siliconenvrije en paraben vrij natuurlijke actieve ingrediënten

Vijf nieuwe maskers in geur en kleur. Maakte in laboratoria DAVINES met hoog
percentage natuurlijke ingrediënten als Clay's kolen en plantaardige oliënhebben een ziel
en origineel verpakking en super handig mee te nemen in de sportschool en voor een
week uit beëindigen.

DE SPOTLIGHT-CIRKEL
DOF en DOF haar
Een romige witte masker geformuleerd onmiddellijk helderheid geven het haar extra glans
en de meest natuurlijke kleur of cosmetische verbetering. Begiftigd met een zeer goede
conditionering effect ' zonder overbelasting omdat geformuleerd met Moringa
oliehydrateert: rijk aan vetzuren' vitaminen en eiwitten , die bijdragen aan het verbeteren
van de glans van het haar voeden het diepe.

DE QUICK FIX-CIRKEL
voor droog haar
Slechts 3 minuten van poses voor een zachte en glanzend haar en hydratatie. Ontklitten
effect opgenomen. Verrijkt met hyaluronzuur met sterk hydraterende en Clay Rossop
100% natuurlijke is rijk aan ijzer , waardoor het een kleur Ocre-onzuiverheden uit je haar
verwijderen.

DE CIRKEL VAN DE RENAISSANCE
voor broos haar
Met Babassu boter is zeer voedende en Detangling om te herstellen van zachtheid en
silkiness lichaam engele klei pot rijk aan koper en ijzer om straks de structuur van het haar
waardoor het lijkt meer gezond en sterk.

DE WAKE UP CIRKEL
voor huid en haar benadrukt
Dit formulier geeft Toon volume en helpt bij het herwinnen van het evenwicht verloren. Met
extract van Rhodiola en klei paars rijk aan kaolien en aluminium door het opnieuw in
evenwicht brengen en anti-toxisch.
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DE CIRKEL VAN ZUIVERHEID
Verwijderen van onzuiverheden van de huid als gevolg van luchtverontreiniging ' vooral in
winter of als je in de stad woont en metropool bijzonder verontreinigd met zwevende
deeltjes en zware metalen een zuiverende masker is wat je nodig hebt. Verrijkt met 
Matcha theeis een super voedsel bekend rijk aan polyfenolen met wetshandhaving
inspanningen om de vrije radicalen die juist in termen van vervuiling en van 100%
natuurlijke bamboe houtskool en eco worden gemaakt gecertificeerd door de
adsorberende eigenschappen met product met de typische zwarte kleur.
verpakking: 50 ml eenmalig gebruik zakken.
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