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DERMOPURE - SEBOCONTROL
tratament sebum purificare cu extracte de brusture ?i argil?

 Pentru a combate excesul de sebum, din cauza stresului psiho - fizic, intemperii ?i de
poluare, FreeLimix studiat DERMOPURE, o reglementare sebum purificare linie. Brusture
cu proprietatile sale astringente normalizarea florei bacteriene ale scalpului ?i previne
ro?ea?a ?i iritarea. Ac?iunea comun? a componentelor selectate (mesteacan copaci,
cacao ?i ulei de m?sline), intareste si hraneste scalpul si parul, oferindu-le un s?n?tos,
moale ?i str?lucitor. Argila este bogat în minerale ?i oligoelemente pune în aplicare un
proces de osmoz? prin care absoarbe impurit??ile ?i celulele moarte de la nivelul scalpului
si ofera mineralele necesare pentru revitalizarea ei.

. -  1 LIGHT FLUID DERMOPURIFYING :  în caz de mic exces de sebum, se aplic?
înainte de samponare la fel de r?coritoare ?i lini?titor
cutie  :  flacon cu duza aplicator 150 ml

 - 1 CLAY MASK :  utilizarea de p?r foarte plictisitoare sau foarte grele. Se aplic? s? se
usuce sau parul usor umed, datorit? propriet??ilor de argila absoarbe impurit??ile ?i
soldurile de produc?ie de sebum.
cutie  :  200 ml tub

- Sebumul Reglementarea ?ampon  2 :.  pentru a fi aplicate dup? tratamente 1 1 Light,
SAMPON DERMOPURE este un demachiant eficient ?i are o purificare antiseboreic ?i
normalizarea florei bacteriene
cutie  :  500 ml de sticle

 - SAMPON CLAY :  sampon regulator de sebum cu lut ?i brusture. Se curata scalpul ?i
p?rul în profunzime. Toxinele ?i impurit??ile din p?rul merge argil? verde, care, la rândul
s?u, vinde minerale, care s? promoveze revitalizarea parului si a scalpului. Con?inutul
ridicat de siliciu prezent în argila permite o exfoliere blanda si indepartarea celulelor
moarte, dezv?luind cele mai noi ?i vitale. Note renovarea ?i purificare lut se adaug? la
lini?titoare ?i hidratare de brusture ?i dell'Hamamelis c? preveni iritarea ?i ro?ea??.
cutie  :  250 ml 
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