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0 BÙN ?i?u ti?t bã NH?N
Ch?a nhi?t n??c tinh khi?t và rong ??t sét nhi?t h?p th? bã nh?n bình th??ng hóa các ch?c
n?ng c?a tuy?n bã nh?n.
bao bì: túi 40 ml.
VI?C ?I?U TI?T BÃ NH?N 1TH D?U G?I
Ch?a chi?t xu?t d??c li?u nhi?t n??c Fomes' tinh d?u hoa o?i h??ng và h??ng th?o. Xem
thêm nhi?u h?n n?a, s? "ph?c t?p bioregulation bã nh?n ti?t" chèn vào ' lo?i b? bã nh?n d?
th?a 'thanh l?c' làm m?i và remineralizes tóc và da ??u c?a b?n. Nh?ng mái tóc tr? nên
m?n ' r?c r? và d? ch?i.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.
3 LOTION BÃ NH?N QUY ??NH
N??c nóng là tinh d?u o?i h??ng 'H??ng th?o' c?a tinh d?u b?c hà Extrapone ??c bi?t 5
(m?t h?n h?p c?a ch?t chi?t xu?t t? th?c v?t phong phú v?i vitamin nhóm B) và Sebaryl
(m?t k?t h?p c?a l?u hu?nh amino axit 'peptide' B vitamin 'h?t d? ng?a'
caffeine và cam th?o) giúp c?i thi?n các bài ti?t quá nhi?u bã nh?n là ?i?u ch?nh. Thanh l?c
và làm d?u da ??u. Mà không c?n r?a.
bao bì: chai 50 ml.
NHI?T
Ngu?n g?c c?a Terme di Giunone (Caldiero-Verona) ch?ng nh?n nhi?t n??c ch?y t? b? y t?
?? ?i?u tr? da b?t th??ng animates li?u pháp nhi?t. Là m?t n??c ho?t tính sinh h?c, trong ?ó
t?ng c??ng v? ??p c?a mái tóc c?a b?n và khôi ph?c l?i s? cân b?ng m?i mang l?i cho s?c
kh?e và s?c s?ng. N??c c?a Juno nh? khoáng ch?t và nguyên t? hi?n nay ng?m n??c ion's
' remineralizes và Crisis tóc nh?ng c?ng có m?t ch?t làm m?m làm d?u và hydrating da c?a
viêm '. Màu n??c c?a Juno v?i bùn kích thích microcirculation thu?n l?i vi?c lo?i b? các ??c
t?.
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