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OTANT?K
yüz, saç ve vücut, no Parabens Silikonlar, yapay

Organik aspir ya?? biyolojik olarak parçalanabilen yüzey aktif maddeleri kar???mlar? ile
formüle edilmi?tir.

OTANT?K NEKTAR ÇAMA?IR
Nazik bir ?ampuan ve saç ve vücut için nemlendirici: saç ve vücut doku petrolünün nazikçe
temizler. %98 içeren do?al maddeler ve organik aspir ya?? antioksidand?r. Formül
silikonlar 'yapay 'SLES' Paraben' sülfatlar ve PEG içermiyor. Saç yumu?ak ve ipeksi vücut
cilt beslenen ve düzgün vard?r.
Ambalaj: 280 ve 900 ml ?i?e.

OTANT?K NEMLEND?R?C? SAÇ KREM?
Nemlendirir ve saç ko?ullar? ve yava?ça vücut besler hassas petrol formül. Do?al
maddeler ve organik aspir ya?? % 98 içerir. Saç kremi Parabens 'Silikonlar' içermez yapay
renk ve PEG. Yumu?at?c? ve antioksidan eylem için organik ayçiçek ya?? ile; Organik
Jojoba ya?? parlatma ' yumu?at?r ve yat??t?r?r ve organik susam ya?? zengin proteinler
ve amino eylem dolgunla?t?r?c? ile asit. Saç parlak ve ipeksi yumu?ak 'sonuç' vücut cilt
beslenen ve pürüzsüz.
Ambalaj: 150 ve 900 ml ?i?e.

BESLEY?C? YA?
Özellikle s?v? kayb? saç ipuçlar? nemlendirir ve yava?ça yüzünü besler ' dekoltenizi ve
vücut. % 100 do?al malzemeler ve % 30 organik aspir ya?? içerir. Petrol hiçbir yapay renk
silikonlar ve PEG içerir. Organik aspir ya?? için güçlü bir antioksidan ve ile cilt
gençle?tirme ve yumu?at?c? ve antioksidan eylem ile organik ayçiçek ya?? için; Organik
Jojoba ya?? parlatma ' yumu?at?r ve yat??t?r?r ve organik susam ya?? zengin proteinler
ve amino eylem dolgunla?t?r?c? ile asit. Saç parlak ve ipeksi yumu?ak 'sonuç' vücut cilt
beslenen ve pürüzsüz. Son derece uzun saç ya?? da uzunluklar? üzerinde uygulanabilir
oldu?unu.
Ambalaj: 140 ml ?i?e.

OTANT?K TEREYA?I ONARICI
Nazik formül bu belirtme nemlendirir ve besler saç yüz ve vücut üzerinde. Ve organik aspir
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ya?? %2 %98 do?al maddeler içerir. Tereya?? Parabens 'Silikonlar' içermez yapay renk ve
PEG. Güçlü antioksidan ve cilt için organik aspir ya?? ile yenilenme 'parlak' organik Jojoba
ya?? yumu?at?r ve yat??t?r?r ve organik susam ya?? proteinler ve amino eylem
dolgunla?t?r?c? ile asit zengindir.
Kullan?m Talimat?: ?ampuanlama önce uzunluklar? ve uçlar? kuru saçlar için geçerli ' en
az 5 dakika b?rak?n veya bir E?er gece derin beslenme gerektiren saç.
Ambalaj: 200 ve 1000 ml kavanoz.
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