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  næringsstof linje dedikeret til pleje af tør og kruset hår 
En innovativ og omfattende, der er designet til at genoprette optimal hydrering af tør og
meget tørt hår fra rod til spids. Formler næringsstoffer, perfekt afbalanceret i henhold til
graden af tørhed i hår, make den rette grad af hydrering og en individualiseret dosis af
Active
- Protein til at genopbygge manglende ressourcer og opdage en ekstraordinær blødhed
- Lipider at skabe en effektiv barriere på overfladen af håret og forhindre dehydrering
- Vitaminer og mineraler for at give dig et boost af energi til huden

 PEARL SHAMPOO 
Det renser og nærer tør eller kruset hår efterlader den blød og glat. Flasker af 250 og
1000 ml
.
 LUKSUS MASK 
Det nærer og revitaliserer genoprette utrolige blødhed og detangling tørre eller kruset hår
takket være derivater af kashmir uld og vitamin E. vaser 200 og 500 gr..

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra fugtgivende bad blidt renser og nærer tørt hår bevægelse. Flasker af 250 og 1000 ml
.
 ULTRA fugtbehandling 
Intens efterbehandling, nærer og giver fugt og protein til håret. Krukker af 200 og 500 gr.
.
 wearable BEHANDLING 
Behandling uden skylning i stand til at blødgøre og kontrollere håret meget tørt og oprørsk,
uden at tynge det ned. Flasker af 250 og 1000 ml
.
 HYPER OIL INFUSION 
Shock behandling for en langvarig ernæring. Fugter og blødgør håret fiber hår tør og
meget tør. Ampul med 13 ml i æske med 6 stk
.
 GOLD SERUM 
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Han bærer håret med en usynlig mikrofilm af ekstrem blødhed. Udjævner
ufuldkommenheder af neglebånd, reparerer spaltede spidser.
Hætteglas af 30 ml.
 GUDDOMMELIGE CREAM - glat styling 
Smoothing creme fugtgivende og beskyttende thermo ekstrakter af Jojoba og orkideer,
ideel til at skabe en varig glat styling og forstærke definitionen på tørt eller kruset hår.
Rør på 150 gram.
 PUREVEIL - tofaset glat styling 
Det beskytter mod varmen fra pladen, samtidig med at den fornyede fugtbalance håret.
Hætteglas på 125 ml.
 SUBLIME SORBET - styling krøllet 
Sorbet fugtighedscreme til hår, ideel til at kontrollere mængden af ??tørt eller kruset hår og
skabe en varig krøller definerede og skinnende.
Rør på 150 gram.
 LÆKRE Glaze - styling krøllet 
Beskytter definition og glans af krøller og fandt fugtbalancen i håret. Hætteglas med 125
ml. 
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