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RAYWELL EFTER FARVE ARGAN OG KERATINA
renovering linje for farvet og behandlet hår

Arganolie bruges i kosmetik og hårprodukter takket være dens fugtgivende og stærkt
elastiske antioxidantegenskaber. Denne olie udvindes af frugterne af Argania Spinosa,
som udelukkende vokser i Marokko. Det bruges hovedsageligt på skørt tørt hår, der er
skørt og mangler glans, fordi det giver det styrke og hydrering. Fodring af kapillærfibrene
giver håret glans og fleksibilitetens kampe spaltede spidser og tørhed. Keratin er et
naturligt og vigtigste protein, der koster hår. Det er sammensat af lange kæder af
aminosyrer indrammet af vitaminer og sporstoffer. Keratin kæder skabe spiralformede
filamenter, der giver håret soliditet og kraft 'kort sagt, at sunde og stærke udseende, at alle
hår skal have. Eksterne agenter såsom smog 'den stærke varme hårtørrer og dårlig
kvalitet produkter gør håret, der mister keratin, så det er i dag mere og mere vigtigt at
bringe med behandlinger og specifikke produkter naturlige keratin til beskadiget og
behandlet hår.

SHAMPOO EFTER FARVE
Kapillær cremet vaskemiddel med arganolie og syre pH keratin. Det har en vask og
konditionering effekt på farvet og behandlet hår.

MASKE EFTER FARVE
Kapillærmaske med høj koncentration af aktive ingredienser i arganolie og keratin med
syre pH. Dybt omstrukturere håret 'lukker skalaerne' giver blødhed 'glans og kæmbarhed
til de farvede og beskadigede hår.
pakning: falke på 250 og 1000 ml.

RIGENOIL EFTER FARVE
Væske med arganolie mineralske salte og dyrebare balsam 'er en regenererende
behandling for de farvede og behandlede hår fiber med øjeblikkelig virkning. Det
rekonstruerer hårfiberen i dybden og efterlader det silkebløde hår blødt og voluminøst.
emballage: 250 ml flaske.

Krystaller
Silikonevæske udsmykket med arganolie og keratin fordelt på håret i små doser ' bringer
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en stærk næring', der efterlader håret silkeagtigt og beskyttet mod elementerne.
emballage: 100 ml flaske

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

