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L?A CH?N T? NHIÊN
Nhi?u th?p k? kinh nghi?m v? ch?t l??ng cao epilatorie sáp nhà s?n xu?t b?i s? cam k?t
liên t?c và liên t?c ?? nghiên c?u và phát tri?n ?ã t?o ra th?c t? và ??c ?áo Brazil waxing
ALAMANDA: t? nhiên phù h?p cho t?t c? các da lo?i 't? rách m?m và hoàn h?o' th?p nhi?t
tác ??ng vào da và h?u nh? không gây ?au ??n. Plasticized Polyvinyl mà không có
Paraben 'Pandit' ' ch?t gây d? ?ng và kim lo?i n?ng.
CÁC LO?I NH?A
100% t? nhiên 't? cây thông c?a Brazil' tinh t? v?i các quá trình r?t ??c bi?t c?a
esterification và cung c?p cho sáp m?t h? s? bám dính cao to thân tóc ???c tích h?p mà
không tôn tr?ng cho da. K?t qu? là m?t t?y lông h?u nh? không gây ?au ??n và chính xác
ngay c? trong tr??ng h?p c?a s?i lông ng?n và ngoan c??ng. ?ó là b?ng ch?ng c?ng là m?t
h?ng s? s? d?ng sáp này làm suy y?u s? phát tri?n tóc ' s? làm gi?m ???ng kính và kéo dài
th?i gian gi?a m?t epilation.
SÁP ONG
M?t tr? giúp tuy?t v?i tr?c ti?p t? thiên nhiên. Sáp ong là cung c?p cho t? nhiên sáp ?? ?àn
h?i c?n thi?t ?? ??m b?o m?t snatch tr?n tru và m??t mà làm cho nó ??c bi?t thích h?p
trong tr??ng h?p c?a các làn da nh?y c?m v?i ng??ng gi?m ?au. K?t c?u ??c bi?t làm cho
các s?n ph?m phù h?p v?i t?y lông toàn thân và ??c bi?t phù h?p cho thân m?t khu ngh?
thu?t v?i epil t?y lông cho nam gi?i.
NI?M ?AM MÊ TRÁI CÂY CHI?T XU?T
Chi?t xu?t quý thu ???c t? qu? c?a Brazil luôn luôn ???c s? d?ng b?i ng??i b?n ??a c?a
Amazon cho ph?m ch?t mang l?i l?i ích và tính ch?t ch?a b?nh c?a nó. G?i là 'các tính ch?t
ch?ng oxy hóa quan tr?ng b?o v? và ricostituienti viêm bì'. C?ng nh? vitamin A 'B' c 'và'
Omega 6 beta caroten và các khoáng v?t ?ó 'Bioflavonoids là ??c bi?t giàu' giúp khôi ph?c
bình th??ng c?a các hàng rào b?o v? c?a l?p h? bì b? c?ng th?ng.
T?Y LÔNG
M?t s?n ph?m sáp nóng ?i?u tr? thích h?p cho m?i lo?i da t? rách m?m và th?p nhi?t tác
??ng vào da ph?u thu?t và h?u nh? không gây ?au ??n. Khuy?n cáo ph? n? sau ?ó ??n tr?
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' cho các chi ti?t tinh t? và t?y lông cho nam gi?i.
?óng gói: 400 ml chai và ??a t? 1000 g.

B?T M??T pre sáp
Làm m?m da b?ng cách chu?n b? ?? epilation ' h?p th? ?? ?m d? tóc sáp bám dính vi?c
thúc ??y các thân cây và không cho da. T?o ra m?t hàng rào b?o v? c?n thi?t ?? tránh ??
và kích ?ng và ?óng m?t nh? nhàng ' ch?a b?nh và cân b?ng da, b?o v? nó ch?ng l?i tác
nhân gây b?nh bên ngoài. Lá làn da m?m m?i và m??t mà da ???c b?o v?.
bao bì: chai 200 g.

Nh? nhàng d?u ni?m ?am mê trái cây d?u b? ??ng sáp
???c bi?t ??n cho incredible ch?t ch?ng oxy hóa b?o v? c?a nó và 'ph?c h?i' ??c tính ch?ng
viêm c?a l?p h? bì. Giàu vitamin A 'B' c 'và' Omega 6 beta carotene và khoáng ch?t giúp
ph?c h?i da 'bình th??ng' Bioflavonoids d??i s? c?ng th?ng và các rào c?n b?o h?. Làm
giàu b?ng d?u h?nh nhân ng?t và thêm l??ng vitamin và khoáng ch?t mà làm cho nó ??c
bi?t là dinh d??ng và ch?t làm m?m ' nh? nhàng 'h?i' có th? khôi ph?c l?i ?? c?ng và b?
sung ngay c? trong ??c bi?t khô c?n và khô. Ho?t ??ng nh? m?t idrolipico chu?n hóa và
ph?c h?i c?a l?p h? bì và l?p bi?u bì cung c?p m?t ?óng góp quan tr?ng vào vi?c duy trì
vitamin và khoáng ch?t ??o di?n tr? trung da r?i kh?i 'nh? g?n' m??t và ng?c th?m.
?óng gói: chai 500 ml.
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