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FAZA DETOXIFIANT ESSENTIAL
uleiuri esen?iale

  detoxifiere  

linie 

 formulate pentru a ajuta parul si scalpul pentru a elimina de?eurile toxice provenite de la
agen?ii externi care bloca parul de zi cu zi. Atât crema sampon sunt bogate in uleiuri
esentiale de menta si cedru pentru a purifica ?i de a proteja parul si scalpul, oferind
protec?ie, stralucire si catifelare. Uleiurile, în sinergie cu proteinele cationice extrase din
arborele de minuni din America de Sud Moringa oleifera, prezente într- un procent de 2 %,
ofer? o protec?ie total? împotriva polu?rii, raze UV si agenti atmosferici, f?când astfel ?i
p?rul s?n?tos, puternic ?i sigur. Testele efectuate pe parul tratat cu sampon care contine
extract de Moringa Oleifera, a ar?tat c? în compara?ie cu un fir de par tratate cu sampon
pieptene cre?teri comune de 34 %, particule de poluare care ader? la p?rul sc?zut cu 38 %
cre?te protec?ia la UV cu 64%. 

  PRE - Lo?iune Tratament ADVANCE 
Echilibrarea epidermic pH dovedit a cur??a scalpului ?i a p?rului. Elimina excesul de
de?euri ?i exfolierii excesive. În special bogate în uleiuri esen?iale, arginina ?i acid glicolic.
Are un lini?titor ?i de detoxifiere. Utiliza?i înainte de orice tratament.
  cutie :.   nu pulverizator de gaz de 250 ml 

   HAIR SHAMPOO - detoxifiere  
Formulat cu cur??are naturale ?i non- agresiv de zah?r, bogate în uleiuri esen?iale ?i
proteinele cationice.
   cutie :.    250 ml flacon 

    HAIR CREAM - detoxifiere   
Proiectat special pentru a spori efectul de?ampon. Uleiurile de ment? ?i de cedru, în
combina?ie cu proteinele cationici, nu pentru a proteja complet p?rul de agen?i externi,
cum ar fi razele UV ?i de poluare. Mai mult decât atât,formula special a cremei permite ca
uleiurile sa penetreze mai eficient, ceea ce facep?rul protejat în acela?i timp ?i din nou
elastic, lucios ?i u?or de piept?nat.
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    cutie :.     175 ml tub 
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