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MIRACL TR? LI?U - N?NG L??NG H? TH?NG
?i?u tr? b? trong công tác phòng ch?ng c?a mùa thu

b? ?i?u tr? trong vi?c ng?n ch?n s? s?p ?? c?a nhân sâm và Ginko Biloba

D?U G?I ??U BU?I HO?T ??NG
Các s?n ph?m c? s? hi?u qu? c?a nó trên m?t thành ph?n ho?t ??ng c? th? th? nghi?m, mà
th?c hi?n m?t nhi?m v? tr??c khi b? trong ?i?u tr? s? s?p ??: Kapilarine ???c làm t? m?t k?t
h?p c?a các thành ph?n t? nhiên hi?p ??ng v?i nhau có th? ch?ng l?i các y?u t? chính ch?u
trách nhi?m cho r?ng tóc. ??c bi?t, các công trình công th?c b?ng cách ?c ch? enzym 5
alpha-reductase kích thích máu microcirculation v?i các thành ph?n ho?t ??ng c?a Ginko
Biloba 'reactivating chuy?n hóa t? bào' b?ng cách tái sinh tóc bóng ?èn và gi?m viêm da.
?óng gói: chai 250 ml.

N?NG L??NG KEM D??NG DA DA ??U
T?t c? s?n ph?m ch?a Kapilarine là ?i?m m?nh c?a dòng: hành ??ng c?a nó ???c h? tr? b?i
s? hi?n di?n c?a các thành ph?n ho?t ??ng sau ?ây: Long não 'sâm 'Panthenol' tràm tinh
d?u, d?u Rosemary tinh' g?ng tinh d?u d??ng Fioravanti; thành ph?n c?a ngu?n g?c t?
nhiên 'tác d?ng lo?i thu?c b? kích thích nh? nhàng và tái sinh ?i?u tr? s?c s?ng'.
Gói: 10 ml chai l? h?p t? máy tính cá nhân 10.; t? 100 ml dropper l?.

P39 L?T M?T N?
v?i ??t sét tr?ng, ??t sét màu ?? và tinh d?u b?c Hà
M?m m?i và m?n kem c? th? xây d?ng v?i ??t sét. T?o ?i?u ki?n cho vi?c lo?i b? d? th?a bã
nh?n là thông qua m?t quý h?p th? hành ??ng. V?i vi?c b? sung các axit glycolic, t?o nên
m?t hành ??ng b?ng cách làm s?ch da m?t n? hóa h?c. Các lo?i tinh d?u b?c Hà 'Melissa
và cam ng?t' c?ng 'ch?i m?t c?n th?n làm s?ch và bình th??ng hóa' làm m?i giúp "ki?m tra"
s?n xu?t bã nh?n.
?óng gói: chai 80 ml.
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