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BIOCORALL
genopbygning af skadet hår , lavet af koralalger

 forskningslaboratorier og udvikling Hantesis BIO -fødte Corall : en linje af produkter til
genopbygning af permanent hår beskadiget af ugunstige vejrforhold, stoffer såsom klor
eller alt for aggressive kemiske behandlinger, farve produkter fra super lynnedslag eller
blegning
.BIO- Corall baseret på koralalger, Amino Keratin, provitamin B, vitamin A og E, udfører en
rekonstruktion direkte ind i håret, hvor det er uoprettelig beskadiget : i cortex
.Den koralalger er rig på stof yderst fugtgivende til hud og hår, i sine væv er Aminosyrer,
Urea, fruktose og PP -vitamin, der giver håret styrke, vitalitet, glans og blødhed,
rekonstruere dem. Provitamin B nærer håret gør den blød, glat og skinnende som silke.
Vitamin A og E har en anti -oxidant bekæmpelse af frie radikaler, deres indsats for anti-
aging hud og holder håret sundt og energisk. Hydrolyseret keratin, som er et stof svarende
til naturlig keratin, bringer næring, blødhed, styrke og glans til alle hår. 

  K- CORAL SHAMPOO 
CORAL K- SHAMPOO -baserede Alger Reef, er ??en shampoo til den samlede
rekonstruktion af hår beskadiget af kemiske behandlinger for aggressiv. Rig på keratin
aminosyrer, Pro Vitamin B, Vitamin A og E, foretager en permanent genopbygning og
antioxidant, forebygger ældning af huden og stilken.
 anvendelsesmetode  : Påfør den ønskede mængde forsigtigt i vådt hår og massage.
Skyl og gentag om nødvendigt.
Fortsæt med anvendelsen af ??Re - Konstruktiv Oil eller Coral.
250 ml flaske :  pakke .
 RE- KONSTRUKTIV OIL 
RE- KONSTRUKTIV OIL er en olie rig på vitaminer, alger Reef stoffer og antioxidanter,
der bekæmper frie radikaler og forhindre aldring af stilken. Også en styrkelse af keratin
struktur i håret, give dem styrke, krop og vitalitet.
 anvendelsesmetode : efter hårvask med K- Coral Shampoo, distribuere
RE- Konstruktiv ILO længder og tips, blidt massere de områder, der skal behandles. Lad
virke i 5-10 minutter. Skyl grundigt med varmt vand.

150 ml flaske :  pakke .
 CORAL ALGAE MASK 
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Tang Reef, CORAL ALGER MASK er en nærende maske for den samlede rekonstruktion
af hår beskadiget af kemiske behandlinger for aggressiv. Den er rig på stoffer beslægtet
med det naturlige keratin, B-vitaminer, A og E, som rekonstruerer den interne struktur af
hår og har en anti -oxidant, som forhindrer ældning af hud og hår.
 anvendelsesmetode : efter hårvask med K- Coral, fjerne overskydende vand ved at
duppe med et håndklæde. Påfør den nødvendige mængde CORAL ALGAE MASK, dække
med en plastik hætte og derefter igen med et håndklæde. Den henstår i 5-10 minutter.
Skyl grundigt med varmt vand.

150 ml tube:  pakke .
 SILK DROPS 
SILK DROPS er en kompleks condition, nærende, lysere og adjuvans, anvendelige i
forebyggelsen af ??spaltede spidser.
 anvendelsesmetode : Fordel 2-3 dråber af produktet på fingerspidserne og gælder for de
længder og ender.
Bruges på vådt eller tørt hår.
30 ml hætteglas dispenser :  pakke .
 SHINING MIST 
SHINING MIST er en spray polish ingen gas, der, takket være sine aktive ingredienser
giver håret blødhed og en subtil glans, fjerne statisk elektricitet.
 anvendelsesmetode :. Spray direkte på håret i en afstand af 25-30 cm fra håret
 pakke :. ingen gas spray flaske 150 ml 
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