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ALAMANDA
Brazilian epilarea

ALEGEREA NATURAL?
Decenii de experien?? de calitate epilatorie cear? produc?torilor de angajament constant ?i
în curs de desf??urare de cercetare ?i dezvoltare a creat real? ?i unic? Brazilian waxing
ALAMANDA: naturale este potrivit pentru toate piele tipurile 'la ruperea moale si perfect'
redus impactul termic pe piele si aproape nedureroasa. Antiradia?ie polivinil f?r? Paraben
'Putin' ' alergeni si metale grele.
R??INI
100% naturale 'la p?durea de pini din Brazilia' sunt rafinate cu foarte special proceselor de
esterificare ?i dau ceara un coeficient înalt de aderen?? stem de p?r, care este încorporat
f?r? aderarea la nivelul pielii. Rezultatul este o eliminare p?rul precis ?i aproape
nedureroase chiar si in cazurile de firele de p?r scurt ?i tenace. Exista dovezi, de
asemenea, ca o constant? utilizeaz? acest ceara sl?be?te cresterea parului "va reduce
diametrul ?i prelungi timpul dintre o epilare.
CEARA DE ALBINE
Un ajutor excelent direct din natura. Ceara de albine d? în mod natural s? cear?
elasticitatea necesare pentru a asigura o smulge neted ?i catifelat, ceea ce face deosebit
de adecvate în cazurile de piele sensibila cu pragul de durere redus. Textura special? face
produsul potrivit pentru indepartarea parului corporale ?i deosebit de potrivit pentru zonele
intime Arta si epil epilarea cu ceara pentru barbati.
EXTRACT DE FRUCTUL PASIUNII
Pre?ioase extractul obtinut din fructul de Brazilia este întotdeauna utilizate de Nativii din
Amazon pentru calitatile benefice ?i propriet??i curative. Sunt cunoscute este "proprietatile
sale antioxidante importante de protec?ie ?i ricostituienti derm-inflamatorii". De asemenea,
datorit? vitamine A 'B', c '?i' Omega 6 beta-caroten ?i minerale de care bioflavonoide este
deosebit de bogat' ajut? restaurare normale de bariere de protec?ie a dermului sub stres.
EPILAREA CU CEARA
Un produs depilatoare tratamentul potrivit pentru toate tipurile de piele la ruperea moi ?i
redus impactul termic pe piele chirurgicale si aproape nedureroasa. Recomandat apoi la
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tinerele ' pentru piese de delicat si epilarea cu ceara pentru barbati.
ambalaj: borcan de 400 ml si discuri la 1000 g.

Ceara de pre catifelat pulbere
Catifeleaz? pielea prin preg?tirea pentru epilare ' absoarbe umiditate reziduala p?r ceara
adeziune promovarea stem ?i nu la nivelul pielii. Creeaz? o barier? de protec?ie necesare
pentru a evita ro?ea?? ?i irita?ii ?i joac? un calmant "vindecare ?i echilibrare a pielii,
protejând-o împotriva agen?ilor patogeni externi. Las? pielea moale si catifelat piele
protejate.
de ambalare: sticla de 200 g.

Ulei CALMANT fructul pasiunii ulei tonic posta ceara
Cunoscut pentru incredibil antioxidante protectoare ?i propriet??i anti-inflamatorii
"refacere" a dermului. Bogat de vitamine A 'B', c '?i' Omega 6 beta-caroten ?i minerale
ajut? bioflavonoide pielea "normala" recuperare sub stres ?i sale bariere de protec?ie.
Îmbog??it cu ulei de migdale dulci ?i în continuare aportul de vitamine ?i minerale care fac
deosebit de hr?nitoare ?i emolient ' calmante 'elasticitatea' este capabil de a restabili
fermitatea si supletea chiar ?i în special aride ?i uscat. Ac?ioneaz? ca o normalizare ?i
refacere idrolipico din derm si epiderm ofer? o contribu?ie important? la men?inerea de
vitamine ?i minerale regizat tineresc pielii este l?sând 'compact' m?t?sos ?i pl?cut
parfumate.
ambalare: flacon 500 ml.
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