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• Vyrovnávání pH 6.2 koupel
Speciáln? pro ?išt?ní vlasovou pokožku a mastné vlasy.
Ingredience: aniontové/neiontová a amfoterní , glykolová výtažk? kop?ivy, lopuchu, B?íza,
kyselina citronová.
• NORMALIZA?NÍ krém pH 6.0
Proti p?etrvávající stav olejnatost a utrpení skalpu.
Ingredience: glykolová extrakt z pomeran?e a kyselina citronová , Mint hydrata?ní faktor.
• KOUPEL PODOBNÝ MAZU
Pro velmi jemné ?išt?ní suché vlasy a/nebo , stresu, ?asté mytí šampónem p?íliš
agresivní.
Ingredience: aniontové/neiontová a amfoterní , kapilární, klimatizace hydrolyzované
rostlinné bílkoviny , kyselina citronová.
• NORMALIZA?NÍ krém pH 5,8
Chcete-li použít, když je nedostatek ve výrob? nebo distribuci kožního mazu na pokožce
hlavy a na vlasy.
Ingredience: glykolová extrakt z Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa, hydrata?ní
Alantoin lanolin je rozpustný ve vod?, hydrolyzované rostlinné bílkoviny, kyselina
glykolová.
• ?ISTÍCÍ OLEJ
Pro hluboké ?išt?ní skalpu.
Ingredience: ricinový olej deriváty jojobový olej, avokádový olej je uklid?ující agent
lanolinu.
• OBNOVUJÍCÍM SUBJEKTEM PRO STONKY
Porézní vlasy je k?ehká a bez lesku.
Ingredience: sladký mandlový olej, je Jojoba , pšeni?ných klí?k? a avokádo
hydrogenovaný ricinový olej.
• Lé?ba koupel pH 5,5 KERATINIZING KARCINOM
Pro k?ehké vlasy lámavé nebo je poškozena od trvalou a oxidanty.
Ingredience: aniontové/neiontová a amfoterní , kapilární, p?ípravou, mentol Alantoin,
Václav je kyselina citronová.
• MASÁŽNÍ krém pro nohy pH 5.0
Pro dehydratované vlasy a chudé v minerály , nepr?hledné, k?ehké a chybí v pružnosti.
Ingredience: glykolová extrakt z p?esli?ky , složité minerálních solí v roztoku, p?írodní
hydrata?ní faktor.
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• VÝŽIVNÁ maska pro pH 3,0 PRAMENÍ
Pro vlasy poškozené p?ehnan? agresivní chemické ošet?ení , k?ehké, k?ehké nebo
poškození z trvalých a oxida?ní lé?by, které mohou zm?nit strukturu stonku.
Ingredience: Jojobový olej a ln?né semínko , kationtové klimatizace, hydrolyzované
rostlinné bílkoviny , Alantoin, minerály.
• OCHRANNÝ krém pH 5,5
Ochranný krém p?i vytvá?ení a agresivní chemické lé?by, jako jsou trvalou , barvy , atd.
Ingredience: mastné alkoholy pšeni?ných klí?k? olej je Jojoba , éterický olej rozmarýnu,
mudrc , Levandule, glykolová extrakty Aloe , Melissa, He?mánek , Sójové, Alantoin je
kyselina citronová.
• VLHKOST CREAM maska pro SUCHOU pokožku pH 4,5
U dehydratované pleti postrádá mazu.
Ingredience: lanolinu vodorozpustné mastné alkoholy jojobového oleje , hydrolyzované
rostlinné bílkoviny, kyselina citronová.
balí?ek:
• lázn? a oleje v lahvích 200 a 1000 ml;
• mléko v 8 ml lahvi?ky Pack 6 ks;
• kapací lahvi?ce z 20 a 50 ml;
• v podstat? láhev kapátko od 20 ml;
• masáž mléko v 10 ml lahvi?ky Pack 6 ks;
• výživná maska 200 ml láhev;
• ochranný krém a maska hydro krém 500 ml hrnce.
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