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AUTENTYCZNE
Linia do twarzy, w?osów i cia?a, nie parabenów, silikonów, sztuczne

Olej z krokosza barwierskiego organicznych jest sformu?owane z mieszanek
biodegradacji ?rodków powierzchniowo czynnych.

AUTENTYCZNE NEKTAR MYCIA
Delikatny szampon i balsam do w?osów i cia?a: jego tekstura olej delikatnie oczyszcza
w?osy i cia?o. 98% zawiera sk?adniki naturalne i organiczne szafranowy Olejek jest
przeciwutleniaczem. Formu?a nie zawiera silikonów "sztuczne"SLES"Paraben" siarczany i
ko?ek. W?osy s? mi?kkie i jedwabiste cia?o skóra g?adka i od?ywiona.
opakowania: butelki 280 i 900 ml.

AUTENTYCZNE NAWIL?AJ?C? OD?YWK?
Delikatny olejek formu??, która nawil?a i warunki w?osy i delikatnie od?ywia cia?o.
Zawiera 98% z naturalnych sk?adników i olej z krokosza barwierskiego organicznych.
Od?ywka nie zawieraj? parabenów "Silikony" sztuczne kolory i ko?ek. Z organiczny olej
s?onecznikowy do zmi?kczania i dzia?anie antyoksydacyjne; Organiczny olej Jojoba
polerowanie ' zmi?kcza i wyg?adza i olej sezamowy organicznych jest bogaty w bia?ka i
kwasy aminowe z akcji plumping. W?osy b?yszcz?ce i jedwabi?cie mi?kkie "wynik" cia?a
skóra jest g?adka i od?ywiona.
opakowania: butelek 150 i 900 ml.

OD?YWCZY OLEJEK
Ko?ce w?osów szczególnie odwodnione nawil?a i od?ywia delikatnie twarz "na dekolt i
cia?o. Zawiera 100% naturalne sk?adniki i 30% organiczny olej z krokosza barwierskiego.
Olejek zawiera silikony nie sztucznych barwników i ko?ek. Z organiczny olej z krokosza
barwierskiego silnym antyoksydantem i regeneracji skóry i organiczny olej s?onecznikowy
z zmi?kczania i dzia?anie antyoksydacyjne; Organiczny olej Jojoba polerowanie '
zmi?kcza i wyg?adza i olej sezamowy organicznych jest bogaty w bia?ka i kwasy aminowe
z akcji plumping. W?osy b?yszcz?ce i jedwabi?cie mi?kkie "wynik" cia?a skóra jest g?adka
i od?ywiona. Bardzo d?ugie w?osy jest, ?e olej mo?e by? równie? stosowany na d?ugo?ci.
opakowania: butelka 140 ml.

AUTENTYCZNE MAS?O REGENERUJ?CY
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Delikatny wzór, okre?laj?c, ?e nawil?a i od?ywia w?osy na twarzy i cia?a. Zawiera 98%
sk?adników naturalnych i organicznych Krokosz oil 2%. Mas?a nie zawieraj? parabenów
"Silikony" sztuczne kolory i ko?ek. Olej z krokosza barwierskiego organicznych silny
przeciwutleniacz i skóry regeneracji "b?yszcz?cy" organiczny olej Jojoba zmi?kcza i
wyg?adza i olej sezamowy organicznych jest bogaty w bia?ka i kwasy aminowe z akcji
plumping.
sposób u?ycia: stosowa? na suche w?osy d?ugo?ci i ko?ce przed szamponu "Pozostaw
co najmniej 5 minut lub na noc, je?li wymagaj?cych g??bokie od?ywienie w?osów.
opakowania: 200 i 1000 ml s?oiki.
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