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BIO
žiadne Parabeni - bez SLS

Je vysokovýkonný trichologickým line formulované zelená kozmetika bez sodík Laureth
sulfát a bez parabénov, v?aka ?omu produkty, ktoré zah??ajú to dokonale kompatibilné s
pokožku a vlasy. Nové prípravky obsahujú prírodné japonské Camellia (Tsubaki), ktorý
Zanecháva vlasy lesklé a mäkké, prírodné polyfenoly s vysokú antioxida?né silu (proti
vo?ným radikálom), kožné abnormality a špecifických prírodných aktívnych zložiek.
Aktívne zložky v polyfenoly zeleného ?aju prírodné lie?by žena pád (stimuluje opätovný
rast a bojuje z škodlivé ú?inky vo?ných radikálov), prírodné oleje z Tsubaki japonskej
Camelia (lesklé vlasy), kríž prepojené kyseliny hyalurónovej pred?ženým uvo??ovaním
tablety (AIDS v bunkovú obnovu pokožky). Aktívne zložky: prírodné polyfenoly Zelená
káva ?loveka patrí lie?ba (stimuluje opätovný rast a chráni pokožku pred vonkajším
vplyvom), prírodné oleje z japonskej Camellia (lesklé vlasy), Bio PROLÍN (urých?ova?
metabolických procesoch).

ZÁKON LOTION--Camellia
Skin Activator krém
Aktivácia krém, pomáha zlepši? funk?nos? mikrocirkulácie, okysli?ovanie a príprava vlasy
lepšie vstrebávanie predchádzanie pádom výživný krém.
návod na použitie: Aplikujte po použití šampónu, len koža c/a 5 ml lieku; Po?kajte
nieko?ko minút a použi? injek?ná liekovka jese? prevencie. Neoplachujte.
balenie: 100 ml f?aša s rozprašova?om.

• POKLES prevencia Lie?ba žena ?aj-?aj šampón
Jese? prevencia Lie?ba šampón zloženie kozmetických zelená žena. Obsahuje zelený ?aj,
camellia olej a Kyselina hyalurónová. Stimuluje opätovný rast vlasov, pomáha v obnovu
buniek a vyhladzuje vlasy.
balenie: f?aše 250 a 1000 ml.

?AJ-?aj
Dámske vlasy strata prevencia odvšivovací formulované zelená kozmetika obsahuje
zelený ?aj, japonský Camellia olej, kríž uvo??ovaním trvalo prepojené kyseliny
hyalurónovej. Stimuluje rast vlasov, pomáha bunkovú obnovu, poskytuje výživu vlasovej
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cibu?ke.
návod na použitie: distribuova? obsah liekovky na vlasovú pokožku ?istú, robi? pomaly
Masáže flí?ek pokožky kon?ekmi prstov až do úplného vstrebania. Uplat?ova? 2 injek?né
liekovky týždenne po?as prvých 3 týžd?ov, potom 1 liekovka týždenne až do ukon?enia
balík.
Balenie: 10 ml injek?ná liekovka box 10 ks.

• PATRIA prevencia Lie?ba MUŽSKEJ CAFA šampón-káva
Pád prevencia Lie?ba šampón zloženie kozmetických zelený obsahuje zelenej kávy,
camellia olej a Bio prolín. Stimuluje opätovný rast vlasov, bojuje proti tvorbe vo?ných
radikálov a lesklé vlasy.
balenie: f?aše 250 ml a 1000 ml.

CAFA mlieko-káva
Parabény CAFA-?
Vlasov prevencia lie?by krém zloženie kozmetických zelený muž. Obsahuje zelenej kávy,
japonský Camellia olej, Bio prolín. Šok ?innos? stimuluje mikrocirkuláciu, podporuje rast
vlasov, pomáha bunkovú obnovu, poskytuje výživu vlasovej cibu?ke.
návod na použitie: distribuova? obsah liekovky na vlasovú pokožku ?istú, robi? pomaly
Masáže flí?ek pokožky kon?ekmi prstov až do úplného vstrebania. Uplat?ova? 2 injek?né
liekovky týždenne po?as prvých 3 týžd?ov, potom 1 liekovka týždenne až do ukon?enia
balík.
Balenie: 10 ml injek?ná liekovka box 10 ks.
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