Ph??ng pháp ?i?u tr? - ch?m sóc tóc - OPTIMA-COSMEDI
???NG DÂY DA NH?Y C?M
b?o v? và gi? ?m

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

???NG DÂY DA NH?Y C?M
b?o v? và gi? ?m

?i?u ki?n ??c bi?t c?a da ??u, ch?ng h?n nh? viêm da ti?t bã, có th? gây kích ?ng n?ng và
ng?a, d?n ??n s? khó ch?u và l?t. Dòng s?n ph?m ??c bi?t này ???c làm giàu v?i m?t s?
pha tr?n c?a các thành ph?n t? nhiên, ch?ng h?n nh? d?u h?t c?i d?u, Bisabolol, glycerine
và d?u th?u d?u, mà làm vi?c v?i nhau ?? cung c?p ngay l?p t?c gi?m nh? vào m?t ch?t
ch?ng kích ?ng hi?u qu?, ch?ng viêm và ch?ng vi khu?n
.
NH?Y C?M DA D?u g?i ??u
D?u g?i ??u nh? nhàng làm d?u ?? ?i?u tr? làn da nh?y c?m b? viêm da ti?t bã, kích ?ng,
ng?a và bong. Nh? nhàng d?u và nuôi d??ng da ??u, ?? l?i mái tóc, ng?m n??c và sáng
bóng gói :. chai 250 ml và 1000
NH?Y C?M DA MASK
M?t n? d??ng ?m nh? nhàng ?? xây d?ng và làm d?u làn da nh?y c?m. Nó giúp c?i thi?n
s?c m?nh và ?? ?àn h?i c?a tóc gi? cho chúng m?m m?i và ng?m n??c.
ph??ng pháp s? d?ng :. sau khi g?i ??u, áp d?ng cho tóc ??t và da ??u
gói :. 150 ml ?ng
NH?Y C?M DA LOTION
Kem d??ng da ???c thi?t k? ?? cung c?p cho c?u tr? cho làn da nh?y c?m, b? kích thích,
ng?a do viêm da ti?t bã. Nh? nhàng làm d?u và ph?c h?i cân b?ng ?? ?m chính xác.
ph??ng pháp s? d?ng : áp d?ng cho da ??c bi?t chú ý ??n các khu v?c b? kích thích.
Lây lan nh? nhàng và ??ng ??u. Không r?a s?ch. ?? có k?t qu? t?i ?a áp d?ng th?m chí
nhi?u l?n trong m?t ngày.
gói :. chai 75 ml

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

