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ALAMANDA
Brasilianske hårfjerning

NATURLIG VALG
Tiår med erfaring med høykvalitets epilatorie voks produsenter av den konstante,
kontinuerlige forpliktelsen til forskning og utvikling har skapt den ekte og unike Brasiliansk
voksing ALAMANDA: naturlig passer for alle hud typer fra rive myk og perfekt' lav termisk
innvirkning på hud og nesten smertefri. Plasticized PVC uten "Pandit" Paraben "allergener
og tungmetaller.

THE RESINS
100% naturlig fra furutrær i Brasil"er forbedret med svært spesielle prosesser av
esterification og gi voks en høy koeffisient av vedheft til stammen i håret som bygges uten
følge huden. Resultatet er en presis og nesten smertefri hårfjerning selv i tilfeller av korte
hår og seig. Det er bevis også at en konstant bruk av dette voks svekker hårvekst ' vil
redusere diameter og forlenge tiden mellom en epilering.

BIVOKS
En utmerket hjelp direkte fra naturen. Av bivoks gir naturlig voks elastisitet nødvendig for å
sikre en glatt og fløyelsmyk snappe gjør det spesielt godt egnet i tilfeller av sensitiv hud
med redusert smerteterskel. Spesielt tekstur gjør produktet egnet for hele kroppen
hårfjerning og spesielt egnet for intime områdene kunst og epil voksing for menn.

PASSION FRUIT EXTRACT
Den dyrebare pakke hentes fra frukt Brasil brukes alltid av innbyggerne i Amazonas
fordelaktig qualities og helbredende egenskaper. Er kjent er "viktig
antioksidantegenskaper beskyttende og ricostituienti DermIS-inflammatorisk". Også
hjelper vitamin A 'B' c 'og' Omega 6 betakaroten og mineraler som 'bioflavonoider er
spesielt rik' normal gjenopprettingen av beskyttende barrierer av DermIS under stress.

VOKSING
En depilatory behandling produkt passer for alle hudtyper fra å rive myk og lav termisk
innvirkning på kirurgiske huden og nesten smertefri. Anbefalt deretter til unge kvinner '
delikat deler og voksing for menn.
emballasje: 400 ml glasset og plater fra 1000 g.
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FLØYELSAKTIG PULVER pre voks
Mykgjør huden av forbereder epilering ' absorberer gjenværende fuktighet hår voks
vedheft fremme stammen og ikke huden. Oppretter en beskyttende mur for å unngå
rødhet og irritasjon og spiller en beroligende ' healing og balansering av huden, beskytter
den mot eksterne patogener. Etterlater huden myk og fløyelsaktig huden beskyttet.
emballasje: flaske 200 g.
 

BEROLIGENDE olje pasjonsfrukt olje tonic legge voks
Kjent for sin utrolige antioksidant beskyttende og 'oppkvikkende' anti-inflammatorisk
egenskaper av dermis. Rik på vitamin A 'B' c 'og' Omega 6 beta carotene og mineraler
hjelper bioflavonoider 'normal' hud utvinning under stress og sin beskyttende barrierer.
Beriket med sweet almond olje og videre inntaket av vitaminer og mineraler som gjør det
spesielt næringsrik og mykgjørende ' beroligende 'elastisitet' er kjøpedyktig restaurere
fasthet og smidighet i spesielt tørre og tørr. Fungerer som en normalisering og
oppkvikkende idrolipico av DermIS og epidermis gir et viktig bidrag til vedlikehold av
vitamin og mineral regissert ungdommelig hud er forlate "kompakt" silkeaktig og behagelig
duftende.
emballasje: 500 ml flaske.
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