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AUTHENTIEK
lijn voor gezicht, haar en lichaam, geen parabenen, siliconen, kunstmatige

Biologische saffloerolie wordt geformuleerd met mengsels van biologisch afbreekbare
oppervlakteactieve stoffen.

AUTHENTIEKE NECTAR WASSEN
Zachte shampoo en moisturizer voor haar en lichaam: de textuur olie zachtjes reinigt haar
en lichaam. Bevat de 98% van natuurlijke ingrediënten en organische Saffloer olie
antioxidant is. De formule bevat geen siliconen 'kunstmatige 'SLES' Paraben' sulfaten en
PEG. De haren zijn zacht en zijdeachtig lichaam huid gevoed en glad.
verpakking: flessen van 280 en 900 ml.

AUTHENTIEKE MOISTURIZING CONDITIONER
Fijne olie formule die hydrateert en voorwaarden van de haren en zachtjes voedt het
lichaam. Bevat de 98% van natuurlijke ingrediënten en organische saffloerolie. De
conditioner bevat geen parabenen 'Siliconen' kunstmatige kleurstoffen en PEG. Met
biologische zonnebloemolie voor verzachting en anti-oxidant actie; Biologische Jojoba olie
polijsten ' verzacht en kalmeert en biologische sesamolie is rijk aan eiwitten en
aminozuren met actie plumping. Het haar glanzend en zijdeachtige zachte 'resultaat'
lichaam huid is gevoed en glad.
verpakking: flessen van 150 en 900 ml.

VOEDENDE OLIE
Hydrateert de haren tips met name gedehydrateerde en zachtjes voedt je gezicht ' de
decolleté en het lichaam. Bevat 100% natuurlijke ingrediënten en 30% organische
saffloerolie. De olie bevat geen kunstmatige kleuren siliconen en PEG. Met organische
saffloerolie voor een sterke antioxidant en voor de regeneratie van de huid en biologische
zonnebloemolie met verzachten en anti-oxidant actie; Biologische Jojoba olie polijsten '
verzacht en kalmeert en biologische sesamolie is rijk aan eiwitten en aminozuren met
actie plumping. Het haar glanzend en zijdeachtige zachte 'resultaat' lichaam huid is
gevoed en glad. Extreem lang haar is dat de olie kan ook worden toegepast op de lengtes.
verpakking: 140 ml fles.

AUTHENTIEKE BOTER VERSTERKEND
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Zachte formule waarin hydrateert en voedt haar op het gezicht en lichaam. Bevat de 98%
uit natuurlijke ingrediënten en organische Saffloer olie 2%. Boter bevat geen parabenen
'Siliconen' kunstmatige kleurstoffen en PEG. Met organische saffloerolie voor een sterke
antioxidant en huid regeneratie 'glanzend' biologische jojobaolie verzacht en kalmeert en
biologische sesamolie is rijk aan eiwitten en aminozuren met actie plumping.
gebruiksaanwijzing: toepassen op droog haar om lengtes en eindigt vóór het wassen '
ten minste 5 minuten te laat of 's nachts als haar diepe voeding vereist.
verpakking: 200 en 1000 ml potten.
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