
 

  
Lé?ba - Pé?e o vlasy - HANTESIS

BIOCORALL
rekonstrukce poškozené vlasy , z korálových ?as

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

BIOCORALL
rekonstrukce poškozené vlasy , z korálových ?as

 výzkumné laborato?e a vývoj Hantesis BIO - narozený Corall :?ada produkt? pro obnovu
trvalého vlasy poškozené nep?íznivými pov?trnostními podmínkami, látky jako chlor, nebo
p?íliš agresivní chemické ošet?ení, barvení výrobk? z extra zesv?tlení nebo vyblednutí.
BIO - Corall, založené na korálových ?as, Amino keratin, provitamin B, vitamin A a E,
provádí rekonstrukci p?ímo do vlas?, kde je nenapraviteln? poškozen :. Ve k??e
Coralline ?asy jsou bohaté na látky vysoce hydrata?ní na k?ži a vlasy, ve svých tkáních
jsou aminokyseliny, mo?ovina, fruktóza a vitamin PP, které dávají sílu vlas?, vitalitu, lesk a
hebkost, jejich rekonstrukce. Provitamin B vyživujívlasy, takže je m?kké, hladké a lesklé
jako hedvábí.
Vitaminy A a E mají antioxida?ní boji proti volným radikál?m, jejich p?sobení proti stárnutí
pokožky a udržuje vlasy zdravé a vitální. Hydrolyzovaný keratin, jelátka podobná p?írodní
keratin, p?ináší výživa, hebkost, sílu a lesk pro všechny vlasy. 

  K - CORAL SHAMPOO 
CORAL K - šampon na bázi ?as Reef, ješampon pro celkovou rekonstrukci vlasy
poškozené chemickým ošet?ením p?íliš agresivní. Bohaté na keratinových aminokyselin,
Pro Vitamin B, vitamíny A a E, provádí trvalý rekonstrukci a antioxidant, zabra?uje stárnutí
k?že a stopky.
 zp?sob použití  : Aplikujte pot?ebné množství na mokré vlasy a jemn? vmasírujte.
Opláchn?te a v p?ípad? pot?eby opakovat. Pokra?ovat v uplat?ování Re - konstruktivní
oleje nebo Coral.
 balení  :. Balení 250 ml

 RE - KONSTRUKTIVNÍ OIL 
RE - KONSTRUKTIVNÍ olej jeolej bohatý na vitamíny, látky, ?asy Reef a antioxidanty,
které bojují proti volným radikál?m a brání stárnutí stonku. Také posílení keratin strukturu
vlas?, dát jim sílu, t?lo a vitalitu.
 zp?sob použití  : Po umytí šamponem s K - Coral šampon, distribuovat
RE - KONSTRUK?NÍ délky a tipy MOP, jemn? vmasírujte do oblastí, které mají být
ošet?eny. Nechte p?sobit 5-10 minut. D?kladn? opláchn?te teplou vodou.
 balení  :. 150 ml láhev
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 CORAL maska ??z mo?ských ?as 
Mo?ské ?asy Reef, CORAL maska ??z mo?ských ?as jevýživná maska ??pro celkovou
rekonstrukci vlasy poškozené chemickým ošet?ením p?íliš agresivní. Je bohatý na látky
související s p?irozeným keratin, vitamín? B, A a E, které rekonstruovat vnit?ní strukturu
vlas? a mají anti - oxidant, zabra?uje stárnutí k?že a vlas?.
 zp?sob použití  : Po umytí šamponem s K - Coral, odstra?te p?ebyte?nou vodu pomocí
savého s ru?níkem. Naneste požadované množství CORAL maska ??z mo?ských ?as,
zakryjte plastovou krytkou a pak zase s ru?níkem. Nechte má?et po dobu 5-10 minut.
D?kladn? opláchn?te teplou vodou.
 balení  :. 150 ml tuba

 SILK DROPS 
SILK DROPS jesložitý klimatizace, výživný, rozjas?ující a adjuvans, což je užite?né v
prevenci t?epení.
 zp?sob použití  : Rozd?lte 2-3 kapky p?ípravku do ruky a vztahují se na délky a konce.
Použití na mokré nebo suché vlasy.
 balení  :. 30 ml lahvi?ka dávkova?

 SHINING mlze 
SHINING mlhaspray lesk žádný plyn, který díky jeho ú?inných látek, dává vlasy hebkost a
jemnou lesk, eliminuje statickou elekt?inu.
 zp?sob použití  :. Nast?íkejte p?ímo na vlasy ze vzdálenosti 25-30 cm od vlas?
 balení  :. žádný plyn spreji 150 ml 
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