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AETO : BAMBOO P?íRODNí Pé?E O VLASY
AETÒ : p?írodní bambusové VLASY

 AETO jefilozofie, která oslavuje setkání všech energií v t?le.
Produktová ?ada AETO využívá rostlinných, regenera?ní a hojivé vlastnosti, z r?zných
oblastí sv?ta, jako je Afrika, na Dálném východ?, na Havaji, v Austrálii, všude tam,
kdeobzvlášt? bohatá vegetace rostoucí na zemi nebo v mo?i stále ?istá a
nekontaminované. ?etné v?decké studie a laboratorní testy provedené odborníky AETO
botaniky ukazují, žepoužití derivát? botanického p?vodu v souladu produkuje rychlou a
ú?innou akci na vlákna oslabené kapiláry, vyko?is?ovaných a sušených, se zvýšil o 47 %
odpor k poškození vlas? a umožní dosáhnout výsledk?
p?ekvapující, po pouhých ?ty?ech lé?by. fyziologické pH.

 obohacování šampon - Bamboo & Yucca 
Extrakty z juky glauca a bambusu plodin z typických oblastí p?vodu, který se nachází v
nedot?ené p?dy jsou bohaté na aminokyseliny, bílkoviny a škroby. Díky t?mto prvk?m
hraje intenzivní posilující šampon navlasy ú?inn? p?isp?t, aby byl pružný a odolný proti
agresí. Zobrazovat pro vyko?is?ované a oslabené vlasy.
 box :  láhve 250 a 400 ml

 posilující balzám - Bamboo & Hibiscus 
Ze semen Hibiscus esculentus, rodné závod st?ední Africe, Malajsii a na Filipínách,
dostanete mléko s prosp?šnými vlastnostmi, které, spolu s posilující a revitaliza?ní
vlastnosti bambusu, p?sobí hluboce hydrata?ní a restrukturalizace vlasy vlákno.
 box :  láhve 250 a 400 ml

 posilující MASK - Bamboo & Wild Mango 
Z plod? divokého manga (Irvingia Gabonensis) strom domácí v lesích Afriky, dostanete
botanickou máslo výjime?né nutri?ní hodnoty velmi efektivní v tom, objem a lesk vlas? a
zlepšení správy. P?ítomnost bambusového extraktu, podle posilující vlastnosti, a
panthenol, aby tato maska ??je výživný a omlazující, ideální pro všechny typy vlas?
využívána a oslabila.
 box :  250 ml tuba a sklenice 500ml 
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