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ALAMANDA
Brazílska depilácia

PRIRODZENÁ VO?BA
Desiatky rokov skúseností v high-kvalitné epilatorie vosk výrobcov záväzkom konštantnú a
neustály výskum a vývoj vytvoril skuto?né a jedine?né brazílsky voskovanie ALAMANDA:
prírodné je vhodný pre všetky typy pleti "z trhaniu mäkké a perfektné" nízky tepelný vplyv
na pokožku a takmer bezbolestné. Mäk?ené Polyvinyl bez "Pandit" Paraben "alergény a
?ažké kovy.
ŽIVICE
100% prírodné "z borovíc Brazília" prvotriedny ve?mi konkrétne procesy esterifikácie a da?
vosk vysoký koeficient adhézie kme?ových vlasy, ktoré je za?lenené nerešpektuje kože.
Výsledkom je presný a takmer bezbolestná depilácia aj v prípadoch krátkych ch?pkov a
húževnatý. Tam je dôkaz tiež neustále používa? tento vosk oslabuje rast vlasov "zníži
priemer a pred?ži? dobu medzi epilácie.
V?ELÍ VOSK
Vynikajúci Pomocník priamo z prírody. V?elí vosk dáva prirodzene vosk nevyhnutné
zabezpe?i? hladkú a zamatovú ch?apnout ?o je vhodný najmä v prípadoch citlivú ple? s
prah bolesti znižuje pružnos?. Špeciálna textúra robí výrobok vhodný pre epilácia celého
tela a vhodný najmä pre intímne oblasti umenia a epil voskovanie pre mužov.
PASSION FRUIT EXTRACT
Drahé extrakt získaný z ovocia Brazílie sa vždy používa domorodci Amazon pre svoje
výhodné vlastnosti a lie?ivé vlastnosti. Sú známe je "svoje dôležité antioxida?né vlastnosti
ochranných a DermIS zápalové ricostituienti". V?aka vitamíny A "B" c "a" Omega 6 beta
karotén a minerálne látky ktoré "bioflavonoidov je obzvláš? bohaté" pomáha aj normálne
obnovenie ochrannej bariéry dermis v strese.
VOSKOVANIE
Depila?né lie?ba výrobok, vhodný pre všetky typy pleti z trha? mäkké a nízky tepelný vplyv
na chirurgické kože a takmer bezbolestné. Odporú?a sa potom o mladé ženy "na jemné
?asti a voskovanie pre mužov.
balenie: 400 ml nádobou a disky z 1000 g.
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Vosk pre ZAMATOVO PRÁŠOK
Zjem?uje pokožku prípravou na epiláciu "absorbuje zvyškovej vlhkosti vlasy vosk
pri?navos? podporu stonky a nie na kožu. Vytvára ochrannú bariéru treba vyhnú?
s?ervenanie a podráždenie, a hrá upokojujúce "lie?enie a vyváženie pokožky, chráni ju
pred vonkajšie patogény. Zanecháva ple? jemnú a zamatovo ple? chránená.
balenia: f?aša 200 g.

UPOKOJUJÚCI olej mu?enka olej tonikum miesto vosku
Známy pre jeho neuverite?ný antioxida?ných ochranných a "Reštitu?ná" anti-poburujúce
vlastnosti, dermis. Bohaté na vitamíny A "B" c "a" Omega 6 beta karotén a minerálne látky
pomáha obnovenie "normálne" kožu bioflavonoidy pod stresom a jeho ochrannej bariéry.
Obohatené o olej zo sladkých mandlí a ?alší príjem vitamínov a minerálnych látok, ktoré
najmä výživné a zvlá??ujúce "upokojenie"pružnos?"je schopný vráti? pevnos? a pružnos?
aj v mimoriadne suchých a suché. Pôsobí ako normalizácii a regenera?ný idrolipico
DermIS a epidermis predstavuje dôležitý príspevok k zachovaniu vitamínov a minerálnych
Réžia mladistvú ple? opúš?a "kompaktné" hodvábna a príjemne vo?avé.
balenie: 500 ml f?aša.
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