
 

  
Behandlinger - hårpleie - RAYWELL

BIO
ingen Parabeni - ingen SLS

 contact@imsrl.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/raywell/

BIO
ingen Parabeni - ingen SLS

En høytytende trichological linje formulert med grønne kosmetikk uten Sodium Laureth
Sulfate og paraben gratis, og dermed gjør produktene som er utgjør det perfekt
kompatibelt med hud og hår. De nye formuleringene inneholder naturlig japanske Camellia
(Tsubaki), noe som etterlater håret skinnende og mykt, naturlig polyfenoler med høy
antioksidant makt (anti frie radikaler), huden unormalt og spesifikke naturlige aktive
ingredienser. De aktive ingrediensene i grønn te polyfenoler naturlig behandling kvinne
faller (stimulerer gjenvekst og kamper fra skadelige virkningene av frie radikaler), naturlige
olje av Tsubaki japansk Camelia (skinnende hår), cross koblede hyaluronsyre utvidet
utgivelse tabletter (AIDS i huden cellefornyelse). Aktive ingredienser: naturlige polyfenoler
grønne kaffe mann faller behandling (stimulerer gjenvekst og beskytter huden fra eksterne
agenter), naturlige olje av japanske Camellia (skinnende hår), Bio PROLINE (accelerator
av metabolske prosesser).

ACT LOTION - Camellia
huden aktivator lotion
Aktivere lotion, bidrar til å forbedre funksjonaliteten til mikro-sirkulasjon, oksygen og
forberede håret for en bedre absorpsjon av høsten forebygging nærende lotion.
retningene for bruk: søke etter sjamponering, bare hud c/a 5 ml av produktet; Vent noen
minutter og bruke medisinglass fall forebygging. Ikke skyll.
emballasje: 100 ml sprayflaske.

• FALLER forebyggende behandling kvinne te-te SJAMPO
Faller forebyggende behandling sjampo formulert med kosmetiske grønne kvinne.
Inneholder grønn te-camellia olje og hyaluronsyre. Stimulerer hår gjenvekst, hjelper i
cellefornyelse og polerer håret.
emballasje: flasker på 250 og 1000 ml.

TE-te
Kvinners hår tap forebygging behandling lotion formulert med grønne kosmetikk
inneholder grønn te, japansk Camellia olje, cross koblede hyaluronsyre vedvarende-
release. Stimulerer hårvekst, hjelper cellefornyelse, gir næring til håret pære.
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retningene for bruk: fordele innholdet ampuller på hodebunnen rene, gjør en sakte
massasje speckle hud med fingertuppene til helt absorbert. Bruke 2 flasker per uke for de
første 3 uker, deretter 1 hetteglass per uke til ferdigstillelse av pakken.
Pack: 10 ml flaske for 10 PCer.

• FALLER forebyggende behandling MANNLIGE CAFA SJAMPO-kaffe
Faller forebygging behandling sjampo formulert med kosmetiske grønne mann inneholder
grønne kaffe, Hårsprayen og Bio proline. Stimulerer hår gjenvekst, kjemper dannelsen av
frie radikaler og skinnende hår.
emballasje: flasker 250 ml og 1000 ml.

CAFA LOTION-kaffe
CAFA-ingen parabener
Hår tap forebygging behandling lotion formulert med kosmetiske grønne mann. Inneholder
grønne kaffe, japansk Camellia olje, Bio proline. Sjokk handling stimulerer mikro-
sirkulasjon, fremmer hårvekst, hjelper cellefornyelse, gir næring til håret pære.
retningene for bruk: fordele innholdet ampuller på hodebunnen rene, gjør en sakte
massasje speckle hud med fingertuppene til helt absorbert. Bruke 2 flasker per uke for de
første 3 uker, deretter 1 hetteglass per uke til ferdigstillelse av pakken.
Pack: 10 ml flaske for 10 PCer.
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