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Galeria Wdzięku - woski do depilacji
http://www.galeriawdzieku.pl

Galeria Wdzięku jest to profesjonalna hurtownia kosmetyczna oferująca bardzo szeroka gamę produktów do
depilacji miedzy innymi takie jak woski, podgrzewacze, paski fizelinowe, szpatułki i wiele innych. Spośród
wosków do depilacji posiadamy szeroką ofertę marki La Rosa, dostępne one są w dwóch wariantach w rolce i
w puszce. Oferujemy woski w rolce o różnej specyfikacji, działania:WOSK W ROLCE - FRUIT OIL WAX
Wosk La Rosa na bazie owocowych olejków o średnio gęstej konsystencji. Szybko i skutecznie usuwa włosy
nie powodując podrażnieńWOSK W ROLCE - MICROMICA Wosk La Rosa ze zmikronizowaną miką i
dwutlenkiem tytanu przeznaczony do depilacji mocnych i krótkich włosów. Aktywne składniki powodują
osłabnie cebulek, dzięki czemu włosy rosną słabsze i nie wrastają w skórę. WOSK W ROLCE - SOSNOWY-
PINE WAX Wosk La Rosa na bazie żywicy sosnowej i wosku pszczelego. Posiada idealną konsystencję dla
wosku w rolce. Wykazuje silne działanie nawilżające, dzięki czemu przyspiesza wyciszenie skóry po
depilacji. WOSK W ROLCE - LAVENDA Wosk La Rosa o działaniu kojącym i zmiękczającym.
Przeznaczony do skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień, o konsystencji idealnej do aplikacji w rolce-
minimalnie naciąga skórę. WOSK W ROLCE - GOLD FORMULA Podstawowy wosk do depilacji w linii La
Rosa. Średnio gęsty, o niskiej temperaturze aplikacji, bardzo łatwo rozprowadza się na skórze, dobrze
przylega do depilowanych włosów. Przeznaczony do każdego rodzaju cery.
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