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 OIL NATURAL SUBLIME - Nieuwe rituelen voor lichaam en haar 
natuurlijke olievakkundig gemaakt door het mengen van kostbare olie bekend sinds de
oudheid. Het kan worden gebruikt om de producten INTENSIEVE AQUA verrijken en
nieuwe rituelen voor lichaam en haar. Elke druppel olie Sublime is een concentraat van de
meest gezochte plantaardige oliën :
- Argan Olie : hydraterend. voedende en herstructurering
- Zoete amandelolie : hydraterende en kalmerendezeer eudermalrijk aan vitamine E. B en
mineralen
- Olie uit de kernel van Apricot : voedingsstofis rijk aan vitaminen A en Clinolzuur en
vetzuren.
De mix van deze kostbare natuurlijke oliën maakt OIL SUBLIME bijzonder aangewezen te
hydrateren en voeden van zowel het haar zowel het lichaam. OIL SUBLIME wordt
gekenmerkt door een frisse geur van Siciliaanse citrusvruchten dat de daling in een
warme houtachtige noot gegeven door Cederhout en de Ambra. SUBLIME OIL PURE is
een waardevol hulpmiddel in gevallen van psoriasis. dermatitis of huidirritatie
Pack :.. 30 ml flesje met druppelaar

 HANDCREME 
hydraterende behandeling voor handen en nagels
container :. 100 ml tube

 RELAX 
Actieve ingrediënten : Sint-Janskruid. D Panthenol
Functie : anti -inflammatoire. hydraterende en polijsten
Resultaten: huid gehydrateerd
Ontworpen voor de gevoelige huid :. overmatige gevoeligheid
roodheiddroogheidjeukirritatie en soms zelfs schilfering van de huid. Om deze te
voorkomen moeten diep hydraatbestrijding van de congestie van de hoofdhuid.

 Badkamer dermo - kalmerende en verzachtende 
reinigt voorzichtig bestrijding van de congestie van de hoofdhuid. Kalmeert roodheid en
irritatie reeds bestaande. Het hydrateert de huid
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Op basis van :.
- Alkylglucoside :. Detergent hoge huidverdraagzaamheid
- Polyquaternium 10 : conditioneringontwarrenantistatisch, verbetert kammen
- Allantoïne :... kalmerende en dermo - beschermende
doos : flessen van 250 en 1000 ml

 Dermo - verzachtende en kalmerende 
hydrateert diep terug de juiste hydro - lipide evenwicht. Kalmeert de geïrriteerde
huidverlicht roodheid afgeleid van verwering. stress of te agressieve behandelingen
Op basis van :
- Allantoïne : verzachtend en dermo - beschermende
- Valine - Betaïne :. hydrateren van de huid en het haar cuticula, bronnen van energie voor
een goede. huidmetabolisme
Pakket :. 100 ml fles

 SPECIALISTS 
Actieve bestanddelen : D Panthenol. Cedar
Functie : hydraterend en polijstenantiseptisch. samentrekkend en toning
Resultaten: Gezond Haarhoofdhuid schoon.

 huid Trainer 
Heeft een effectieve reinigende werking op de hoofdhuid. Elimineert onzuiverheden
voorbereiding van de huid om de volgende specifieke behandelingen Intensive ontvangen.
Aha - Hydroxy zuren : zuren gewonnen uit vruchten met peeling effect. verwijdert
onzuiverheden van de huid en de haarvezel
Verpakking :. 150 ml fles

 balancer 
De hulp houdt de hoofdhuid in optimale conditie... Zorgt voor het handhaven van de juiste
hydro - lipide balans na de sluiting van een intensieve kuur
Pca : natuurlijke component van de cellulaire structuur van de opperhuid
vochtinbrengende
Valine - alanine - betaïne : aminozuren die inwerken op de huid en de cuticula als
moisturizers. Ze helpen om de juiste metabolisme van de huid te behouden
Polymers conditionering :.. Volumizzano de haarstructuur
Pakket :. 100 ml fles
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