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B?YO
yok Parabeni - yok SLS

Oldu?unu böylece yap?m ürünleri ye?il kozmetik ile sodyum Laureth sülfat olmadan ve
paraben içermez, formüle bir yüksek performansl? trichological çizgi cilt ve saç ile
mükemmel uyumlu olu?turmaktad?r. Do?al Japon saç parlak yapraklar? kamelya
(Tsubaki), yeni formüller içeren ve yumu?ak, do?al polifenoller yüksek antioksidan ile güç
(serbest radikaller) Cilt anormallikler ve belirli do?al aktif maddeler. Ye?il çay polifenoller
do?al tedavi kad?n aktif maddeler dü?mek (büyütme uyar?r ve kavgalar serbest
radikallerin etkilerini zarar), Tsubaki Japon Camelia (parlak saçlar), do?al ya? çapraz
ba?lant?l? hyaluronik asit uzat?lm?? sal?ml? Tablet (Cilt hücre yenileme AIDS). Aktif
maddeler: do?al polifenoller ye?il kahve adam?n sonbahar tedavi (büyütme uyar?r ve cildi
d?? arac?lar? korur), Japon kamelya (parlak saçlar), Bio PROL?N (metabolik süreçleri
H?zland?r?c?) do?al ya?.
Hareket losyon--kamelya
Cilt harekete geçirmek losyon
Losyon aktive, mikro-sirkülasyonu, oxygenating ve saç losyonu besleyici dü?me önleme
daha iyi bir emme için haz?rlan?yor i?levselli?ini art?rmak için yard?mc? olur.
yönergelerini kullan?n:, sadece cilt c/a 5 ml ürün; de ?ampuanlama sonra Uygula birkaç
dakika bekleyin ve ?i?e dü?me önleme uygulay?n. Durulama de?il.
Ambalaj: 100 ml sprey ?i?e.
• DÜ?ME Önleme tedavisi kad?n çay-çay ?ampuan
Önleme tedavisi ?ampuan kozmetik ye?il kad?nla formüle dü?mek. Ye?il çay, camellia
petrol ve hyaluronik asit içerir. Saç? büyütme uyar?r, hücre yenileme yard?mc? olur ve
saç? parlat?r.
Ambalaj: 250 ve 1000 ml ?i?e.
Çay
Ye?il kozmetik ile formüle edilmi? kad?n saç kayb? Önleme tedavisi losyon ye?il çay,
çapraz ba?lant?l? hyaluronik asit sürekli yay?n Japon kamelya ya?? içerir. Saç büyümesini
uyar?r, hücre yenileme yard?mc? olur, saç ampul beslenme sa?lar.
yönergelerini kullan?n: yava? masaj çil cilt tamamen absorbe kadar parmak ile bir ?i?e
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üzerinde kafa derisi temiz, do içeri?ini da??tma. ?lk 3 hafta boyunca haftada 2 ?i?eleri,
sonra paket tamamlanmas?yla kadar haftada 1 flakon uygulan?r.
Pack: 10 adet 10 ml flakon kutu.
• DÜ?ME Önleme tedavisi erkek CAFA ?ampuan-kahve
Dü?me Önleme tedavisi kozmetik ye?il adamla formüle ?ampuan ye?il kahve, kamelya
ya?? ve Bio prolin içerir. Saç? büyütme uyar?r, serbest radikaller ve parlak saçlar sava??r.
Ambalaj: 250 ml ve 1000 ml ?i?e.
CAFA losyon-kahve
CAFA-no Parabens
Saç kayb? önleme tedavi losyon kozmetik ye?il adam ile formüle edilmi?tir. Ye?il kahve,
Japon kamelya ya??, Bio prolin içerir. ?ok eylem mikro-dola??m?n? uyar?r, saç
büyümesini destekler, hücre yenileme yard?mc? olur, saç ampul beslenme sa?lar.
yönergelerini kullan?n: yava? masaj çil cilt tamamen absorbe kadar parmak ile bir ?i?e
üzerinde kafa derisi temiz, do içeri?ini da??tma. ?lk 3 hafta boyunca haftada 2 ?i?eleri,
sonra paket tamamlanmas?yla kadar haftada 1 flakon uygulan?r.
Pack: 10 adet 10 ml flakon kutu.
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