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Jest wysoka wydajno?? linii trychologiczne formu?uje si? zielone kosmetyki bez siarczan
sodu, Laureth i parabenu, co czyni produkty, które obejmuj? idealnie zgodne z skóry i
w?osów. Nowe preparaty zawieraj? naturalne kameli? japo?sk? (Tsubaki), który
pozostawia w?osy b?yszcz?ce i mi?kkie, Naturalne polifenole z wysokiej przeciwutleniacz
moc (anty wolne rodniki), skóry, zaburzenia i szczególnych naturalnych sk?adników
aktywnych. Aktywne sk?adniki zielonej herbaty polifenole naturalne leczenie kobieta
upadek (stymuluje odrost i walczy przed szkodliwym dzia?aniem wolnych rodników),
naturalny olej Tsubaki japo?ski Camelia (l?ni?ce w?osy), Krzy? po??czonych kwas
hialuronowy tabletki o przed?u?onym uwalnianiu (pomoc w odnowieniu komórek skóry).
Sk?adniki aktywne: naturalnych polifenoli z zielonej kawy cz?owiek wchodzi leczenie
(stymuluje odrost i chroni skór? przed czynnikami zewn?trznymi), naturalny olej z kameli?
japo?sk? (l?ni?ce w?osy), Bio PROLINY (Akcelerator procesów metabolicznych).

Ustawa balsam--Camellia
Aktywator balsam do skóry
Aktywowanie balsam, przyczynia si? do poprawy funkcji mikro kr??enie, dotleniaj?cy i
przygotowanie w?osów szybsze wch?anianie upadku zapobiegania od?ywczy balsam.
instrukcja obs?ugi: stosowanie po umyciu w?osów szamponem, tylko c/a skóry 5 ml
produktu; Zaczekaj kilka minut i zastosowa? upadkom fiolki. Nie sp?ukuj.
opakowanie: butelka spray 100 ml.

• UPADEK profilaktyki leczenia kobieta herbaty herbata szampon
Upadku zapobiegania szampon stworzony z kosmetycznych zielony kobieta. Zawiera
zielonej herbaty, camellia oleju i kwas hialuronowy. Stymuluje porost w?osów, pomaga w
odnow? komórek i pasty w?osy.
opakowania: butelki, 250 i 1000 ml.

Herbata
Kobiet w?osy strata zapobieganie leczenie balsam formu?uje si? zielone kosmetyki
zawiera zielonej herbaty, olej kameli? japo?sk?, Krzy? po??czonych kwas hialuronowy
spowolnionym uwalnianiu. Stymuluje porost w?osów, pomaga odnow? komórek, zapewnia
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pokarm do cebulki w?osa.
instrukcja obs?ugi: rozpowszechnia? zawarto?? fiolki na skór? g?owy czy czyste,
powolne masa? skóry plam? z r?ki, a? do ca?kowitego wch?oni?cia. Zastosowanie 2 fiolki
na tydzie? przez pierwsze 3 tygodnie, a nast?pnie 1 fiolk? na tydzie? do zako?czenia
imprezy.
Opakowanie: 10 ml fiolka pole 10 szt.

• SPADEK profilaktyki leczenia m?skiej CAFA szampon Kawa
Upadek kuracja szampon stworzony z kosmetycznych cz?owiek zielony zawiera zielonej
herbaty, camellia oleju i proliny Bio. Stymuluje porost w?osów, powstawanie wolnych
rodników i l?ni?ce w?osy.
opakowania: butelki 250 ml i 1000 ml.

CAFA LOTION-Kawa
CAFA-bez parabenów
Strata zapobieganie leczenie balsam do w?osów sformu?owane z kosmetycznych zielony
cz?owiek. Zawiera zielonej kawy, olej z kameli? japo?sk?, Bio proliny. Wstrz?sy akcji
stymuluje mikrokr??enie, stymuluje wzrost w?osów, pomaga odnow? komórek, zapewnia
pokarm do cebulki w?osa.
instrukcja obs?ugi: rozpowszechnia? zawarto?? fiolki na skór? g?owy czy czyste,
powolne masa? skóry plam? z r?ki, a? do ca?kowitego wch?oni?cia. Zastosowanie 2 fiolki
na tydzie? przez pierwsze 3 tygodnie, a nast?pnie 1 fiolk? na tydzie? do zako?czenia
imprezy.
Opakowanie: 10 ml fiolka pole 10 szt.
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