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DERMOPURE - SEBOCONTROL
talg renande behandling med extrakt av kardborre och lera

 att bekämpa överskott av talg, på grund av psyko fysisk stress, vittring och föroreningar,
FreeLimix studerade DERMOPURE, en linje talg reglerande renande. Den kardborre med
dess sammandragande egenskaper normaliserar bakteriefloran i hårbotten och förebygger
rodnad och irritation. Den gemensamma åtgärden av utvalda komponenter (Birch Tree,
kakao och olivolja), stärker och ger näring åt hårbotten och hår, vilket ger dem ett friskt,
mjukt och glänsande. Leran är rik på mineraler och spårämnen genomför en process av
osmos genom vilken absorberar orenheter och döda celler från hårbotten och ger
mineraler nödvändiga för revitalisering.

. -  1 LIGHT FLUID DERMOPURIFYING :  vid lätt överskott av talg, gäller innan
schamponering så uppfriskande och lugnande
 låda :  flaska med applikator munstycke 150 ml

 - 1 lermask :  använda hår väldigt tråkig och väldigt tung. Applicera på torrt eller lätt
fuktigt hår, tack vare egenskaperna hos leran absorberar orenheter och balanserar
talgproduktionen.
 låda :  200 ml tub

- Talg Reglering Shampoo  2 :.  som skall tillämpas efter behandlingarna 1 1 Ljus,
SHAMPOO DERMOPURE är ett effektivt rengöringsmedel och har en antiseborrheic
renande och normalisera bakteriefloran
 låda :  500 ml flaskor

 - LERA SHAMPOO :  schampo talg regulator med lera och kardborre. Den rengör
hårbotten och hår på djupet. Gifter och föroreningar från håret går grön lera, som i sin tur
säljer mineraler som främjar vitalisering av hår och hårbotten. Den höga halten av kvarts
som finns i leran möjliggör en mild peeling och borttagning av döda celler, avslöjar de
nyare och vital. Anteckningar renovera och renande lera läggs på lugnande och
återfuktande av kardborre och dell'Hamamelis som förhindrar irritation och rodnad.
 låda :  250 ml 
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