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NATUURLIJKE KEUZE
De jarenlange ervaring van kwalitatief hoogwaardige epilatorie wax fabrikanten door de
constante en voortdurende inzet voor onderzoek en ontwikkeling heeft de echte en unieke
Brazilian waxing ALAMANDA gemaakt: natuurlijke is geschikt voor alle huid typen 'uit
zacht scheuren en perfect' lage thermische impact op de huid en vrijwel pijnloos.
Geplastificeerd PVC zonder 'Pandit' Paraben ' allergenen en zware metalen.
DE HARSEN
100% natuurlijke 'van de pijnbomen van Brazilië' verfijnd met zeer bijzondere processen
van verestering en geef wax een hoge coëfficiënt van hechting aan de stam van het haar
dat wordt opgenomen zonder vast te houden aan de huid. Het resultaat is een
nauwkeurige en bijna pijnloos ontharen zelfs in gevallen van korte haren en vasthoudend.
Er is bewijs ook dat een constante gebruik van deze wax verzwakt haargroei ' zal
verminderen de diameter en de tijd tussen een epileren verlengen.
BIJENWAS
Een uitstekende hulp rechtstreeks uit de natuur. De bijenwas geeft natuurlijk de elasticiteit
die nodig zijn om een soepele en fluweelachtige trekken daarmee bijzonder geschikt in het
geval van gevoelige huid met lagere pijngrens wax. De speciale textuur maakt het product
geschikt voor full-body ontharing en bijzonder geschikt voor intieme ruimtes kunst en epil
waxen voor mannen.
EXTRACT VAN PASSIEVRUCHT
Het kostbare extract verkregen uit de vrucht van Brazilië is altijd door de inboorlingen van
de Amazone gebruikt om zijn heilzame kwaliteiten en genezende eigenschappen. Zijn
bekende is "de belangrijke anti-oxidant eigenschappen beschermende en ricostituienti
DermIS-inflammatoire". Ook helpt dankzij de vitaminen A 'B' c 'en' Omega 6 van betacaroteen en mineralen van welk 'bioflavonoïden is bijzonder rijk' de normale
terugzetbewerking van beschermende barrières van de DermIS onder stress.
WANING
Een product van het ontharende behandeling geschikt voor alle huidtypes van het zachte
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en lage thermische impact op chirurgische huid scheuren en vrijwel pijnloos. Aanbevolen
vervolgens tot jonge vrouwen ' voor gevoelige onderdelen en waxen voor mannen.
verpakking: 400 ml pot en schijven van 1000 g.

FLUWEELACHTIGE poeder pre wax
Verzacht de huid door het voorbereiden om te epileren ' absorbeert resterende vocht haar
wax hechting te bevorderen van de stengel en niet aan de huid. Creëert een
beschermende barrière nodig om roodheid en irritatie te voorkomen en speelt een
rustgevende ' herstel en evenwicht van de huid, het beschermen tegen externe
ziekteverwekkers. Laat de huid zacht en fluwelen huid beschermd.
verpakking: fles van 200 g.

RUSTGEVENDE olie passievruchten olie tonic post wax
Bekend om zijn ongelooflijke antioxidant beschermende en 'herstelrecht' antiinflammatoire eigenschappen van de dermis. Rijk van vitaminen A 'B' c 'en' Omega 6 van
beta-caroteen en mineralen helpt de bioflavonoïden 'normale' huid recuperatie onder
stress en haar beschermende barrières. Verrijkt met zoete amandelolie en verdere inname
van vitaminen en mineralen, waardoor het bijzonder voedzaam en verzachtend '
rustgevende 'elasticiteit' vermag stevigheid en soepelheid zelfs in met name aride en
droge herstellen. Fungeert als de idrolipico van een normalisatie- en herstelmaatregelen
van de DermIS en de epidermis een belangrijke bijdrage aan het behoud van vitamine
levert en minerale geregisseerd jeugdige huid is verlaten 'compacte' zijdeachtig en
aangenaam geparfumeerd.
verpakking: flacon van 500 ml.
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