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ALAMANDA
Depilação brasileira

ESCOLHA NATURAL
Nas décadas de experiência de alta qualidade epilatorie dos fabricantes de cera pelo
compromisso constante e permanente de investigação e desenvolvimento criou o
verdadeiro e único brasileiro depilação ALAMANDA: natural é adequado para todos tipos
de pele 'de rasgar macio e perfeito' baixo impacto térmico sobre a pele e quase indolor.
Plastificada Polyvinyl sem Paraben 'Pandit' ' alérgenos e metais pesados.
AS RESINAS
100% natural 'de pinheiros do Brasil' são refinados com processos muito particulares de
esterificação e dar cera um elevado coeficiente de aderência para a haste do cabelo que
está incorporada sem aderir à pele. O resultado é uma depilação quase indolor e precisas
mesmo em casos de cabelos curtos e tenaz. Há evidências também que uma constante
uso desta cera enfraquecem o crescimento do cabelo ' irá reduzir o diâmetro e alongar o
tempo entre uma depilação.
CERA DE ABELHA
Uma excelente ajuda diretamente da natureza. A cera de abelha naturalmente dá para
encerar a elasticidade necessária para garantir uma buceta Lisa e aveludada, tornando-o
particularmente adequado em casos de pele sensível com limiar de dor reduzida. A
textura especial torna o produto adequado para remoção de pêlos do corpo inteiro e
particularmente adequado para dos zonas íntimas arte e epil depilação para homens.
EXTRATO DE MARACUJÁ
O precioso extrato obtido a partir da fruta do Brasil é sempre usado pelos nativos da
Amazônia, pelas suas qualidades benéficas e propriedades curativas. São conhecido é
'dos suas propriedades antioxidantes importantes protetores e ricostituienti DermISinflamatória'. Também graças a vitaminas A 'B' c 'e' ômega 6 beta-caroteno e minerais de
qual 'bioflavonóides é particularmente rica' ajuda a restauração normal das barreiras
protetoras da derme sob estresse.
DEPILAÇÃO
Um produto de tratamento depilatório apropriado para todos os tipos de pele de
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destruírem o impacto térmico baixo e suave na pele cirúrgica e quase indolor.
Recomendado em seguida aos jovens mulheres ' para peças delicadas e depilação para
homens.
embalagem: frasco de 400 ml e discos de 1000g.

Cera de pre pó AVELUDADO
Amacia a pele, preparando-se para depilação ' absorve a adesão de cera de cabelo
umidade residual promovendo o tronco e não na pele. Cria uma barreira de proteção
necessária para evitar a vermelhidão e irritação e joga um calmante ' cura e equilíbrio da
pele, protegendo-o contra patógenos externos. Deixa a pele macia e aveludada pele
protegida.
embalagem: garrafa de 200g.

Calmante óleo tónico de óleo de maracujá post cera
Conhecido por sua incrível antioxidante protetora e propriedades anti-inflamatórias
'restauração' da derme. Rico em vitaminas A 'B' c 'e' betacaroteno ômega 6 e minerais
ajudam a pele 'normal' de bioflavonóides recuperação sob stress e suas barreiras
protetoras. Enriquecido com óleo de amêndoas doces e ainda mais a ingestão de
vitaminas e minerais que a tornam particularmente nutritivo e emoliente ' calmante
'elasticidade' é capaz de restaurar a firmeza e elasticidade mesmo em particularmente
árido e seco. Atua como um idrolipico de normalização e restaurador da derme e
epiderme fornece uma importante contribuição para a manutenção da vitamina e mineral
dirigido a pele jovem é deixando 'compacto' sedosa e agradavelmente perfumada.
embalagem: garrafa de 500 ml.
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