
 

  
Estetik - RELAX

KISKANÇLI?IN YüZüNDEN SAKIN OL
KISKANÇLI?IN yüzünden sakin ol

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

KISKANÇLI?IN YüZüNDEN SAKIN OL
KISKANÇLI?IN yüzünden sakin ol

SELÜL?T MASAJ KREM? ÖZ
Formül, badem ya?? ve Shea ya??, tatl?l?k ek olarak aktif maddeler ananas özü, oak da
dahil olmak üzere birçok içermektedir ve özellikleri bo?altma ile ye?il çay Cilt mikro, a??r?
s?v? drenaj kolayla?t?rmak yeniden edebiliyoruz.

SIKILA?TIRICI MASAJ KREM?
Badem ya?? ve Shea ya??, nemlendirici ek olarak formülü içeren aktif maddeler, atlama,
at kuyru?u, witch hazel ve deri dokusu etkinle?tirmek mümkün olan özellikleri ?ekillendirme
sayesinde Ginseng üreten bir s?k?la?t?r?c? etkisi de dahil olmak üzere bir kar???m?.

ARGAN YA?I ?LE TUZ KIZDIRMA
Deniz tuz peeling özellikleri tatl?l?k ve ayçiçek ya??, badem ve Argan ya??, lavanta
esansiyel ya?? rahatlat?c? özelliklerinin yan?nda nemlendirici ile tan???n. Tedaviden
sonra cilt hemen pürüzsüz ve yumu?ak en d??taki cilt tabakas?n?n ölü hücreleri ortadan
kald?r?lmas? sayesinde dokunmak olacak.
Ambalaj: 500 ml'lik kutu.

GÜNE? DU? ?AMPUAN
Herhangi bir tuz kal?nt?s?, klor ve ölü deri hücreleri, yumu?ak te?ekkür 2 içinde etkisi
Klima 1 için gideri? onlar? ortadan kald?rarak saçlar?n temizler.

SU GEÇ?RMEZ GÜNE? YA?I
Korur, nemlendirir ve besler saç UV radyasyon, tuz ve klor maruz. Ürün güne?e maruz
önce sprey. Günde birkaç kez yineleyin. Buhar önce sallamak. Su geçirmez.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.

SONRA BALMUMU EMÜLS?YON
Formül yava?ça t?ra?tan sonra kalan balmumu kald?rmak için tasarlanm??. Badem ya??
ve Shea ya?? nemlendirici ek olarak, bal özü, salatal?k ve nemlendirici ve yat??t?r?c?
k?zarm?? cilt kireç ile birlikte yenilenme ve yenileme dokular? yard?mc? olan Allantoin güç
olan da dahil olmak üzere aktif maddeler içermektedir.
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SONRA BALMUMU PETROL
Formül yava?ça t?ra?tan sonra ciltte kal?nt? balmumu kald?rmak için tasarlanm??.
Ayçiçek ya??, Macadamia ve Argan ya?? ve yat??t?r?c? esans Villa # 404 yumu?at?c?
sayesinde, besler, yat??t?rmaya ve herhangi bir k?zar?kl?k azaltarak, yumu?ak bir veren
ve mükemmel temiz b?rakarak cilt yenileme yapabiliyor.

MASAJ YA?I TURUNCU SEBZE
Simya de?erli bitkisel ya?lar cilt üzerindeki yararl? etkileri için tan?n?r. Badem ya?? ve E
vitamini antioksidan gücü ile kombine ayçiçek ya??, nemlendirici özellikleri serbest
radikallerin nötralize, ürün yat??t?r?c? ve rahatlat?c? masaj aroma portakal uçucu ya?
yenileme ile için ideal k?lar.

TATLI BADEM MASAJ YA?I
Tatl? badem ya?? tüm cilt tipleri için uygundur, cilt tonu, esnekli?ini geli?tirir, çatlaklar?
önler ve skarlasma azalt?lmas?na yard?mc? olur.
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