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AUTENTISKA
rad för ansikte, hår och kropp, inga parabener, silikoner, konstgjorda

Ekologisk safflorolja är formulerad med blandningar av biologiskt nedbrytbara tensider.

AUTENTISKA NEKTAR TVÄTT
Mild schampo och ansiktskräm för hår och kropp: dess textur olja försiktigt renar hår och
kropp. Innehåller de 98 procent av naturliga ingredienser och organiska safflor olja är
antioxidant. Formeln innehåller silikoner "konstgjorda"SLES"Paraben" sulfater och PEG.
Håret är mjuk och silkeslen kropp hud näring och smidig.
förpackning: 280 och 900 ml flaskor.

AUTENTISKA FUKTGIVANDE BALSAM
Delikat olja formel som återfuktar och villkor håret och försiktigt ger näring åt kroppen.
Innehåller i 98% av naturliga ingredienser och organiska safflorolja. Balsamet innehåller
inte parabener "Silikon" artificiella färger och PEG. Med ekologisk solrosolja för
mjukgörande och antioxidant åtgärd; Ekologisk Jojoba olja polering "mjukar upp och
lugnar och ekologisk sesamolja är rik på proteiner och aminosyror med action plumping.
Håret blankt och silkeslen mjuk "resultatet" kroppen huden är näring och smidig.
förpackning: 150 och 900 ml flaskor.

NÄRANDE OLJA
Återfuktar hår tips särskilt uttorkad och försiktigt ger näring åt ditt ansikte "i dekolletaget
och kroppen. Innehåller 100% naturliga ingredienser och 30% ekologisk safflorolja. Oljan
innehåller inga konstgjorda färger silikoner och PEG. Med organiska safflorolja för en stark
antioxidant och för hud föryngring och ekologisk solrosolja med mjukgörande och
antioxidant åtgärd; Ekologisk Jojoba olja polering "mjukar upp och lugnar och ekologisk
sesamolja är rik på proteiner och aminosyror med action plumping. Håret blankt och
silkeslen mjuk "resultatet" kroppen huden är näring och smidig. Extremt långa hår är oljan
kan också tillämpas på längderna.
förpackning: 140 ml flaska.

ÄKTA SMÖR REPARATIV
Milda formel anger som återfuktar och ger näring åt hår på ansikte och kropp. Innehåller
98% av naturliga ingredienser och organiska safflor olja 2%. Smör innehåller inte
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parabener "Silikon" artificiella färger och PEG. Med organiska safflorolja för en stark
antioxidant och huden förnyelse "blanka" ekologisk jojobaolja mjukar upp och lugnar och
ekologisk sesamolja är rik på proteiner och aminosyror med action plumping.
Bruksanvisning: gäller för torrt hår till längder och slutar före schamponering ' lämna
minst 5 minuter eller över natten om hår som kräver djup näring.
förpackning: 200 och 1000 ml burkar.
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