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• Cân b?ng ?? pH 6.2 t?m
Thi?t k? ??c bi?t ?? làm s?ch da ??u và tóc nh?n.
Thành ph?n: anion/phòng không-ion và l??ng , glycolic ch?t chi?t xu?t t? cây t?m ma, cây
ng?u bàng , Birch, axít citric.
• Kem d??ng da bình th??ng hóa pH 6.0
??i v?i m?t ?i?u ki?n dai d?ng oiliness và ?au kh? c?a da ??u.
Thành ph?n: glycolic chi?t xu?t cam và axít citric , y?u t? gi? ?m Mint.
• T?M T??NG T? NH? BÃ NH?N
Cho m?t r?t tinh t? làm s?ch khô tóc và/ho?c , c?ng th?ng, b?ng cách r?a th??ng xuyên v?i
d?u g?i ??u quá tích c?c.
Thành ph?n: các anion/phòng không-ion và l??ng , mao m?ch, l?nh hydrolysed protein
th?c v?t , axít citric.
• Kem d??ng da bình th??ng hóa pH 5.8
?? ???c s? d?ng khi không có s? thi?u h?t trong s?n xu?t và/ho?c phân ph?i c?a các bã
nh?n trên da ??u và tóc.
Thành ph?n: glycolic chi?t xu?t Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa , moisturisers,
allantoin bôi là hòa tan trong n??c, hydrolysed protein th?c v?t, glycolic acid.
• LÀM S?CH D?U
?? m?t làm s?ch sâu c?a da ??u.
Thành ph?n: d?n xu?t d?u th?u d?u Jojoba d?u, b? d?u là nh? nhàng ??i lý bôi.
• RETREADER CHO THÂN CÂY
X?p tóc là d? v? và không có bóng.
Thành ph?n: h?nh nhân ng?t d?u, Jojoba c?a , m?m lúa mì và b? d?u castor d?u.
• ?i?u tr? t?m pH 5.5-??ng ung th? bi?u mô
??i v?i tóc giòn là giòn ho?c b? h? h?ng t? Table và oxy hóa.
Thành ph?n: anion/phòng không-ion và l??ng , mao m?ch , l?nh, tinh d?u b?c hà allantoin,
chung là axít citric.
• Xoa bóp kem d??ng da cho chân pH 5.0
Cho tóc khô và ng??i nghèo ? các khoáng v?t , ??c, giòn và thi?u trong ?? ?àn h?i.
Thành ph?n: glycolic chi?t xu?t c?a ?uôi ng?a , ph?c t?p c?a mu?i khoáng trong dung
d?ch, y?u t? gi? ?m t? nhiên.
• Các m?t n? dinh d??ng cho ?? pH 3.0 thân
Cho tóc b? h? h?i do ph??ng pháp ?i?u tr? hóa h?c quá tích c?c , d? v?, giòn ho?c b? h?
h?ng t? Table và oxy hóa ph??ng pháp ?i?u tr? có th? thay ??i c?u trúc c?a thân cây.
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Thành ph?n: D?u Jojoba và h?t lanh , cation l?nh, hydrolysed protein th?c v?t , allantoin,
khoáng s?n.
• B?o v? da kem pH 5.5
Kem b?o v? khi th?c hi?n và tích c?c ph??ng pháp ?i?u tr? hóa ch?t ch?ng h?n nh? perms ,
màu s?c , vv.
Thành ph?n: Các béo r??u m?m lúa mì d?u Jojoba c?a , tinh d?u h??ng th?o, hi?n ,
Lavender, glycolic ch?t chi?t xu?t t? Hoa cúc , Melissa, Aloe , ??u nành, allantoin là axít
citric.
• ?? ?m kem m?t n? cho da ??u khô ?? pH 4.5
Trong tr??ng h?p da m?t n??c thi?u bã nh?n.
Thành ph?n: bôi c?a hòa tan trong n??c béo r??u Jojoba d?u , hydrolysed protein th?c v?t,
axít citric.
?óng gói:
• Phòng t?m và d?u trong chai c?a 200 và 1000 ml;
• kem d??ng da trong 8 ml l? gói máy tính 6;
• dropper chai chi?t xu?t t? 20 và 50 ml;
• b?n ch?t chai nh? gi?t t? 20 ml;
• massage kem d??ng da trong 10 ml trong l? gói máy tính 6;
• dinh d??ng m?t n? 200 ml chai;
• b?o v? kem và m?t n? th?y kem trong 500 ml ch?u.
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