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các phòng thí nghi?m nghiên c?u 

 Hantesis sinh ra m?t ???ng dây chuyên nghi?p ?a ch?c n?ng cho t?t c? các b?t th??ng
c?a da và tóc, mà là d?a trên m?t công th?c th? nghi?m lâm sàng t?i m?t trung tâm nghiên
c?u và ?ánh giá qu?c t?.
3 HÀNH ??NG là m?t ?i?u tr? v?i công th?c hóa tr? ba chuyên sâu g?c và ??c quy?n, d?a
trên tài s?n sáng t?o và ph?c t?p có th? t?ng c??ng thân và gi? cho làn da hoàn h?o làm v?
sinh.
C? th? v? v? sinh c?a da ??u và tóc, h? tr? trong công tác phòng ch?ng b?t th??ng l?n c?a
da ??u. Mùa thu, cân b?ng, ch?ng gàu và m?
Các axit amin ph?c t?p : Cysteine ??- Ornithine - Biotin - Methionine, cho phép t?ng c??ng
c?u trúc c?a tóc ng?n ch?n nó r?i xu?ng. ACTIVE PLUS ?I?U TR? 
làm s?ch và tái t?o da ??u, c?i thi?n vi tu?n hoàn
S?n ph?m có ch?a ch?t ?ó là r?t s?ch, s?n ch?c da và ti?p thêm sinh l?c, t?ng c??ng thân
là tùy thu?c vào s? y?u ?u?i. S? hi?n di?n c?a các ch?t chi?t xu?t t? nhiên c?a Rosemary,
b?ng cách kích thích, ti?p thêm sinh l?c và n?ng l??ng, c?i thi?n vi tu?n hoàn c?a da ??u
oxy chân tóc và gi?m s? l??ng c?a gàu, v?i s? tích l?y c?a ch?t l?ng nh?n.
 ph??ng pháp s? d?ng  : Áp d?ng cho da khô 10 ml s?n ph?m trong dòng r?n, 5 cm ra xa
nhau. Massage nh? nhàng và ?? l?i trong 2 phút. R?a th?t k?.
 gói  :. chai v?i bôi vòi phun 2,5 ounces (kho?ng 74 ml) và 200 ml chai

 ACTIVE PLUS D?u g?i ??u 
d?u g?i ??u nh? nhàng, x? lý và bình th??ng hóa, cho m?t
tinh t?Vi?c s? d?ng m?t acid amin ph?c t?p strengthener, ?? ?àn h?i và bã nh?n ?i?u ??c
bi?t, cho phép ?? ch?ng r?ng tóc fortificandone c?u trúc, t?ng s?c ?? kháng và regularizing
s?n xu?t bã nh?n d? th?a. S? có m?t c?a Vitamin E và PP, cung c?p cho các s?n ph?m
m?t
 ph??ng pháp s? d?ng  : Áp d?ng cho tóc ??t m?t l??ng v?a ?? d?u g?i ??u, massage
nh? nhàng và r?a s?ch
. gói  : 6.67 fl oz chai (kho?ng 200 ml) và 16,91 fl oz (. 500 ml x?p x?)

 LOTION ACTIVE PLUS 

                               pagina 1 / 2



kem d??ng da chuyên sâu ?ã ???c ch?ng minh lâm sàng
V?i m?t công th?c ban ??u và ??c quy?n, d?a trên Tioderivati ??v?i ?i?u ch?nh bã nh?n
cao và làm s?ch tài s?n, có th? khôi ph?c l?i s?n xu?t phù h?p c?a bã nh?n, cho phép làm
s?ch sâu c?a da ??u.
S?n ph?m có ch?a m?t khoáng hóa ph?c t?p sáng t?o ?? ?m cho da, b?o v? và t?ng c??ng
thân, t?ng s? b?o v? t? nhiên ch?ng l?i các tác nhân bên ngoài, ng?n ng?a r?ng tóc và kích
thích tóc m?c l?i. S? có m?t c?a Vitamin E, F và Menthol cho ??n ACTIVE PLUS LOTION
cao ch?ng viêm, ch?ng oxy hóa và làm m?i.
 ph??ng pháp s? d?ng :  phân ph?i s?n ph?m tr?c ti?p trên da và massage nh? nhàng
cho ??n khi h?p thu hoàn toàn, không r?a
. gói  : chai v?i bôi vòi phun 2,5 oz (. 74 ml x?p x?) 
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