ПРОПОНУЄМО СЕРІЮ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНЕРГІЙНИХ СУЧАСНИХ ЧОЛОВІКІВ for REAL MAN,
ЯКА ПОКЛИКАНА ЗМІНИТИ БУДЕННІ УЯВИ ВІД ЩОДЕННОГО ПРИЙНЯТТЯ ДУШУ, НАДАТИ НОВИЗНИ
ТА ЗАДОВОЛЕННЯ.
ПРОДУКТИ СТВОРЕНІ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ЧОЛОВІЧОГО ВОЛОССЯ ТА ШКІРИ, МАЮТЬ
МУЖНІЙ ЕЛЕГАНТНИЙ АРОМАТ ЗІ СВІЖИМ БАДЬОРИМ АКОРДОМ, ЩО ВИГІДНО ПІДКРЕСЛЮЄ
СИЛЬНІ ЯКОСТІ ЧОЛОВІЧОГО ХАРАКТЕРУ.

Косметичні засоби для чоловіків for REAL MAN складаються з компонентів, які забезпечують ретельне очищення
та догляд за шкірою тіла та волоссям. Оптимально підібране сполучення інгредієнтів рослинного походження та
пантенолу забезпечують заспокійливу і тонізуючу дії, підвищують еластичність шкіри, попереджують лущення,
допомагають підтримувати здоровий стан волосся та шкіри голови.
М'яка формула засобів легко перетворюється на повітряну піну, яка має приємний, не дратівливим аромат, що
залишається на тілі та волоссі після прийняття водних процедур.
Завдяки цім продуктам кожен чоловік зможе завжди бути доглянутим, відчувати заряд бадьорості, свіжості та комфорту.

 БЕЗПЕКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ:

- SLS,
- барвників
- парабенів
- силіконів
- мила
- мінеральних масел
- похідних формальдегіду

 БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

- використовуються рослинні компоненти,
легко поновлювані у природі
- компоненти, що входять до складу
продуктів розкладаються в
навколишньому середовищі на
нешкідливі речовини
- тара підлягає вторинній переробці

 SHAMPOO FOR NORMAL HAIR
 SHAMPOO 2-IN-1 FOR HAIR & BODY
 SHOWER GEL

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
для нормального волосся

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 2-в-1
для волосся та тіла

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Формула шампуню спеціально підібрана комбінація активних
рослинних компонентів та вітамінів забезпечує делікатне
очищення та щоденний догляд, надає волоссю сили, блиску,
об’єму, покращує його стан, дарує відчуття свіжості та
комфорту. Підходить для щоденного використання.

Освіжаючий шампунь для волосся та тіла
невідмінно сподобається чоловікам, які ведуть
активний спосіб життя та цінують практичність!

Тонізуючий гель для душу дарує заряд бадьорості, відчуття
чистоти та свіжості, що так необхідно сучасному успішному
чоловіку. До його складу входять активні компоненти, які
забезпечують щоденний догляд за шкірою, зволожують та
попереджують подразнення. М’яка формула гелю легко
перетворюються в ніжну піну, м’яко очищує та не сушить
шкіру.

Завдяки особливій формулі, дбайливо очищує волосся та тіло,
надає волоссю здорового блиску, об’єму та піклується про
шкіру. Дарує заряд енергії та бадьорості. Підходить для всіх
типів шкіри і волосся, ідеальний для постійного застосування.

