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KERAPLANT HEALING

De ritmes van onze dag leiden tot een druk leven leiden. stress, vervuiling en slechte
eetgewoonten zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de
gezondheid van het haar
Recente studies tonen aan dat de vervuiling van het milieu is een factor te vaak over het
hoofd gezien :. Wordt aangetoond dat 64 % van de mensen met problemen met
betrekking tot schade veroorzaakt door roet en smog
Deze items zullen het haar beschadigen, verzwakken ze en het veroorzaken van een
toename van de gevallen van huidirritatie en vroege herfst min of meer blijvend.
Lisap twee specifieke oplossingen Keraplant :
- KERAPLANT voorbehandeling :. MUDs, balanceren, ontgiftende modder
. - KERAPLANT FALL : X FACTOR, behandeling val Superintensive bekrachtigen
Stimulerende en ENERGIZING LOTION badcomplex
MUD X FACTOR complete lijn van behandelingen met elkaar Keraplant anomalie van
huid en haar op te lossen.
KERAPLANT PRE Mud Treatment
ontgiftende modder
Toegepast voorafgaand aan een behandeling Keraplant, heeft een rustgevend effect en
werkt diep te zuiveren en re - mineraliseren de huid en het haar. Elke dag onze huid wordt
afgezet giftige stoffen die de oorspronkelijke evenwicht van de hoofdhuid te veranderen.
MUD voorbereidt op de behandeling door herstel van het evenwicht van de hoofdhuid om
meer te profiteren van de latere stadia. MUD is het balanceren behandeling ontgiften
gewijd aan de eliminatie van toxines en onzuiverheden fysiologische en milieu (vervuiling),
die zich ophopen op de hoofdhuid, waardoor irritatie, jeuk, talgafscheiding, schilfering.
Belangrijkste ingrediënten :
- Groene Klei :. Ijzer, calcium, kalium, silicium, aluminium, natrium, titaan, fosfor, mangaan
en magnesium
- Etherische oliën : Eucalyptus : anti -inflammatoire, het zuiveren. Rozemarijn stimuleert,
stimuleert de microcirculatie, het zuiveren. Salvia :. Antibacterieel, desinfecterend
verpakking :. zakjes van 50 ml in dozen van 12 stuks
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