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 reconstrucció, taula, protegir
Una línia específica de reconstruir i protegir planxa de cabell, lliure de formaldehid.
Sistema capil · lar en 3 passos : 

  LLET SHAMPOO BIOKERATIN 
Va ser creat per fer que el cabell sec i trencadís de l'alimentació natural dels ingredients
actius, suavitat, elasticitat i salut. 

  LLET TERÀPIA RECONSTRUIR polímer total 
El tractament indicat per a la reconstrucció dels cabells molt danyats. Fórmula per a l'ús
professional. Es resol el problema de les esquerdes, fins i tot molt greu. Repara les
cutícules la construcció d'una banda de polímer durador. 

  LLET SÈRUM TERÀPIA RECONSTRUIR TOTALS 
És un sèrum creat per l'eficiència excepcional i la reconstrucció de la planxa de cabell.
Aplicar a longituds sense esbandir.
Instruccions per utilitzar la reconstrucció del sistema capil · lar en 3 etapes. Pas 1: Rentar
el cabell amb BIOKERATIN XAMPÚ LLET i esbandir bé. Pas 2: Aboqui la llet TERÀPIA
total del polímer RECONSTRUIR en un recipient per tenyir. La dosi varia depenent de
l'estat de dany del cabell i de la seva longitud. Aplicar el producte amb un pinzell de tint,
distribuir saturant cada bri i dividir el cabell en seccions. Reuneix al teu cabell amb un
parell de pinces i apliqui una cel · lofana auricular haver tingut la precaució de ser
practicat aquí tres forats. Posar sota una font de calor seca (o llums de casc) durant
almenys 10 minuts. Traieu la tapa i permeti que el cabell es refredi. Esbandida bé. Pas 3:
Un cop hagueu retirat el producte de la Etapa 2, apliqui SÈRUM DE LLET TERÀPIA de
totes les longituds sense esbandir i assecar la passada final. Després de realitzar el
tractament
en les tres fases aconseguirà un pèl extraordinàriament suau i restaurat. 
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