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PHYSIA OE NH? NHÀNG DÒNG

Th? làm d?u các bi?u hi?n ??c tr?ng da ??u nh?y c?m khô , m?ng, . Ph?c h?i ch?c n?ng
bình th??ng c?a da ??u và nang gi?m ??m b?o m?t s?c s?ng tóc t?t h?n.
N?i dung: Hoa cúc hoa cúc , Cypress, Oe Oe Oe phong l? , Lavender, Oe , Kinh gi?i ô Oe
Oe, Blueberry , Myrtle, Glycyrrhetinic Acid , Escin, Oryzanol, Mint Oe.

NH? NHÀNG SHAMPESSENZA
Ch?t t?y r?a nh? nhàng cho da ??u nh?y c?m và có tính n?ng cao ph?n ?ng và/ho?c khô
desquamation.
?óng gói: flacon 250 và 1.000 ml.

B?N CH?T NH? NHÀNG
Hài hòa c?a tinh d?u mang l?i da ??u kh? n?ng t? nhiên c?a vi?c gi?m ph?n ?ng nh?y c?m
quá nhi?u gây phi?n nhi?u do và/ho?c khô da ??u.
kích th??c gói: 7 ml chai thu?c h?p t? 8 máy tính.

NH? NHÀNG CH?T L?NG DERMOPROTETTIVO
?? ng?n ch?n ph?n ?ng da ??u ?? các d?ch v? k? thu?t ch?ng h?n nh? , màu s?c, v?nh
vi?n s? ??i màu. B?o v? t? nhiên và không can thi?p v?i k?t qu? cu?i cùng k? thu?t.
?óng gói: chai v?i gi?t t? 50 ml.

M?T N? DERMOLENITIVA
Làm gi?m ng?a trên da ??u v?i m? r?ng ph?n ?ng. ??m b?o qu?n lý hi?u qu? s? ki?n khó
ch?u liên quan ??n s? nh?y c?m quá nhi?u.
?óng gói: flacon 150 ml.

KEM D??NG DA LENIDAY
Làm gi?m ng?a và ??m b?o m?t hành ??ng resolutory ph? r?ng trong m?i tr??ng h?p c?a
các ??a ph??ng ph?n ?ng liên quan ??n m?t da ??u nh?y c?m và nh?y c?m. Lý t??ng ?? s?
d?ng th??ng xuyên.
?óng gói: chai v?i gi?t t? 30 ml.
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