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BIO
geen Parabeni - geen SLS

Is een krachtige trichologische lijn geformuleerd met groene cosmetica zonder Sodium
Laureth Sulfate en paraben-vrij, waardoor de producten die bestaan uit het perfect
verenigbaar met huid en haar. De nieuwe formuleringen bevatten natuurlijke Japanse
Camellia (Tsubaki), waardoor het haar glanzend en zachte, natuurlijke polyfenolen met
hoge anti-oxidant macht (anti vrije radicalen), huid afwijkingen en specifieke natuurlijke
actieve ingrediënten. De werkzame bestanddelen in Groene theepolyphenols natuurlijke
behandeling vrouw vallen (stimuleert de hergroei en vecht tegen schadelijke effecten van
vrije radicalen), natuurlijke olie van Tsubaki Japanse Camelia (glanzend haar),
grensoverschrijdende gekoppelde hyaluronzuur uitgebreid-release tabletten (AIDS in huid
cel vernieuwing). Actieve ingrediënten: natuurlijke polyfenolen van groene koffie MAN
vallen behandeling (de hergroei stimuleert en beschermt de huid tegen uitwendige
invloeden), natuurlijke olie van de Japanse Camellia (glanzend haar), Bio PROLINE
(accelerator van metabole processen).

ACT LOTION--Camellia
huid lotion Activator
Activeren van lotion, helpt bij het verbeteren van de functionaliteit van de micro-circulatie,
zuurstof en de voorbereiding van het haar voor een betere absorptie van Val preventie
voedende lotion.
aanwijzingen voor gebruik: Breng na het wassen, gewoon de huid positieberekening 5
ml van het product; wacht een paar minuten, en de flacon val preventie toe te passen. Niet
spoelen.
verpakking: 100 ml spray fles.

• Val preventie behandeling vrouw thee-Tea SHAMPOO
Vallen preventie behandeling shampoo geformuleerd met cosmetische groene vrouw.
Groene thee, camellia olie en hyaluronzuur bevat. Stimuleert haar hergroei, helpt bij cel
vernieuwing en poetsmiddelen van het haar.
verpakking: flessen van 250 en 1000 ml.
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Vrouwen haar verlies preventie behandeling lotion is geformuleerd met groene cosmetica
bevat groene thee, Japanse Camellia olie, cross gekoppelde hyaluronzuur opgelopen-
release. Stimuleert de haargroei, helpt cel vernieuwing, biedt voeding aan het haar lamp.
aanwijzingen voor gebruik: de inhoud van een flesje op de hoofdhuid schoon, do
verdelen een langzame massage spikkel huid met de vingertoppen tot volledig
geabsorbeerd. Toepassing 2 flesjes per week voor de eerste 3 weken, dan 1 flesje per
week tot de voltooiing van het pakket.
Pack: 10 ml flacon doos van 10 stuks.

• VALLEN preventie behandeling mannelijke CAFA SHAMPOO-koffie
Preventieve behandeling vallen shampoo geformuleerd met cosmetische groene man
bevat groene koffie, camelia olie en Bio-proline. Stimuleert haar hergroei, vecht de
vorming van vrije radicalen en glanzend haar.
verpakking: flessen van 250 ml en 1000 ml.

CAFA LOTION-koffie
CAFA-no parabenen
Haar verlies preventie behandeling lotion geformuleerd met cosmetische groene man.
Groene koffie, Japanse Camellia olie, Bio proline bevat. Schok actie stimuleert de micro-
circulatie, bevordert haargroei, helpt cel vernieuwing, biedt voeding aan het haar lamp.
aanwijzingen voor gebruik: de inhoud van een flesje op de hoofdhuid schoon, do
verdelen een langzame massage spikkel huid met de vingertoppen tot volledig
geabsorbeerd. Toepassing 2 flesjes per week voor de eerste 3 weken, dan 1 flesje per
week tot de voltooiing van het pakket.
Pack: 10 ml flacon doos van 10 stuks.
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