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  Bain VITALITE - jossa ote moringa ja pellavan siemenet 
Hellävaraisesti kaikille hiustyypeille. Se tasapainottaafysiologisessa pH: ssa.
 box :  pulloa 250 ja 1000 ml.

 MASQUE VITALITE - pellavansiemenet uutetta ja vitamiini F 
Ihanteellinen jälkeen kemiallisella käsittelyllä, palauttaaalkuperäiseen fyysiset olosuhteet.
 box :  150 ml: n putkeen ja purkki 500 ml.

 CREAM MOUSSE - korjaavassa kosmeettinen hoito 
 luonnon uute Moringa 
Palautavaurioitunut kerroksiahiukset ja virkistää niitä perusteellisesti.
 box :  300 ml pullo annostelija.

 TRAITANTE LOTION - pellavansiemenet uutetta ja vitamiini F 
Ihanteellinen huolto sovellusten välillä naamio elinvoima, antaa määrä, kehon ja kiiltoa
ansiostaaineita, jotka liittyvät rakenteen hiukset.
 box :  injektiopulloa 12 ml laatikko 10 kpl.

 Purifiant SHAMPOO - rasvainen tukka ja hilsettä 
 kanssa piroctone Olamine 
Se poistaa hilsettäpäänahan ja hiusten auttaa estämään heitä palaamasta. Piroctone
Olamine toimiilaaja -alaista mikrobilääkkeiden kationinen suosimallapuolustusbakteerien,
sienten ja homeiden vastuussa hilse.
 box :  500 ml pullo.

 Reparateur SHAMPOO - hiusten värjäyksen ja käsiteltiin   Chitosan ja vehnä
proteiini 
Se ravitsee ja vahvistaa hiusten värjäyksen ja käsitelty. Vehnäproteiinit kehittää vahva
korjaavia toimenpiteitä ja jälleenrakentamiseen, Chitosan hidastaa vanhenemista.
 box :  pulloa 250 ja 1000 ml.

 korjaava naamio - värjätyille ja käsiteltiin hiukset Chitosan ja vehnä proteiini 
Intense ja syvällinen korjaus toimia värillinen ja käsitellyt hiukset. Vehnäproteiinit kehittää
vahva korjaavia toimia ja jälleenrakentamista.
 box :  500 ml purkki.
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 CHA OIL NON OIL - neste ravit suojaava rakenneuudistus 
Ei- rasvainen, pidentää ja parantaakirkkaimmillaan väri, luonnollinen tai värjätty, kiitos
ChromAveil ™, joka suojaa hiuksia valkaisuaskeleita aiheuttamaköyhtyminen aiheuttamia
UVA-ja UVB-säteiltä.
 box :  250 ml pullo.

 MASQUE valokuviin - elävöittävä naamio 
Johtaa välittömään valotusaikaa. Toistaaelvyttää ja anti -aging, kiitosGuarkumissa ja
kitosaanilla. Välitön tulos, ei valotusaikaa ja ilman painavat sen alas.
 box :  500 ml purkki.

 Bain ANTI - CHUTE - nuorentava kylpy korjaamo 
Kylpyhuone Fall, tasapainottaatoimintahäiriö ihon ehkäisyssä hiustenlähtö. Rikastettu
Minoctive *, riproteiinikompleksista vitaminicoossigenante hiusten elvyttämiseen.
 box :  pulloa 250 ja 1000 ml.

 STOP - CHUTE - bi - shokkikäsittely anti hiustenlähtöä 
Bi- hoidon hot- ice Minoctive *, muodostaa syvän vaikutuksen hapetushiukset polttimo ja
edistää uudistumista. Todellinen kuntosali solujen anti-lasku vaikutus. Anti - aging
toimintaa vapaita radikaaleja vastaan ??.
 box :  10 ml pullo kartonkiin 10 kpl.

 Minoctive * :  oxygenating monimutkaisia ??proteiini - vitamiini. Aktiivinen luonnollinen
ainesosa on uutettu valkoinen makea lupiini, joidenkorkea pitoisuus vitamiineja, peptidejä
ja keskeisiä osia hiusten elvyttämiseen. 
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