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VIATA NATURALA: TRATAMENT ANTI-TOAMNA
tratamentul de origine natural?

Din selec?ia ingredientelor naturale pre?ioase se nasc produsele de tratament ale liniei
Natural Life pentru îngrijirea p?rului: Antiphore' Seboequilibrante ?i Anticaduta' toate
compuse din ampolari ?i un ?ampon specific care completeaz? ac?iunea lor puternic?.
Printre extractele naturale pre?ioase din care sunt compuse flacoanele g?sim extractul de
Sympytum officinalis care, datorit? Alantoinei ?i vitaminelor B1' B2' B12 ?i C con?inute în
acesta, efectueaz? o ac?iune vindec?toare puternic?, "decongestionant?" netezire ?i
antiinflamatoare, perfect? pentru un tratament intens anti-m?trea??, care reduce peelingul
pielii. Extractele de l?mâie ?i r?d?cinile glutinoase Rehmannia efectueaz? o ac?iune
puternic? antiseptic? ?i purificatoare astringentelor ideal? pentru un tratament de
echilibrare a sebumului care reechilibreaz? produc?ia de gr?simi, men?inând în acela?i
timp p?rul ?i scalpul s?n?toase.
TRATAMENT ANTI-TOAMN? NATURAL LIFE
tratamente de origine natural? anti-m?trea?? seboequilibrant. Flacoanele Anticaduta
Natural Life con?in, de asemenea, extracte de r?d?cin? de Rehmannia glutinoas?, o plant?
cu propriet??i excelente de igienizare ?i seboriequilibrating. Aceste flacoane împiedic?
c?derea p?rului ?i promoveaz? reluarea cre?terii lor prin men?inerea scalpului s?n?tos,
evitând secre?ia sebacee în exces ?i apari?ia hiperhidrozei ?i inflama?iei. Se recomand?
efectuarea tratamentului complet cu ajutorul flacoanelor dup? ?amponul specific
Anticaduta cu o formul? delicat?, conceput? pentru a preveni c?derea p?rului datorit?
ingredientelor sale pre?ioase: uleiul de cedru înt?re?te extractul de farfara al bulbului are
propriet??i emoliente, iar extractul de ?arpe are propriet??i revigorante ?i calmante.
Extractul de por?elan are propriet??i astringente ?i stimuleaz? ?i reactiveaz? circula?ia
sângelui. Parfum delicat de citrice.
mod de utilizare: se recomand? utilizarea flacoanelor de cel pu?in 2-3 ori pe s?pt?mân?,
masând scalpul cu mi?c?ri circulare dup? ?amponul special.
ambalaj: cutie cu flacoane de 12 7 ml; ?ampon în flacon 250 ml ?i 1000 ml.
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