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UV sään , , tekninen, services yli huono ravitsemus hormonaalista toimintahäiriö, usein
pesuvedet ja stressi ovat tärkeimpiä syitä kuivuminen hiukset. Tulos: kuiviin hiuksiin ,
hauras, hauras ja altis halkeilua. Markkina-analyysi osoittaa, että yli 50 % naisista on
kuivia ja vahingoittuneita hiuksia. Tämän ongelman aiheuttaa nainen osallistua Salon
erityisiä hoitoja ja tekee alttiimpia ammatillinen tuotteita seurata hoito kotona. Tässä
yhteydessä , tutkimuksen labs & LY Hairfashion kehittäneet ylellisiä hoitoja erityisesti
omistettu hoito ja erityisen herkkien hauraille hiuksille jälleenrakentamiseen ja vaurioitui
pahoin: hyvinvointi rituaalilla, joka antaa pehmeyttä ja nesteytys, uutta eloa hiuksiin. Jo
ensimmäisestä hakemuksesta näet tulokset varsi lisälaite ja optimaalisen suorituskyvyn
hiukset kuitua jälleenrakentamisessa.
TÄYDELLINEN SOPUSOINTU LUONTO JA TEKNIIKKA
Kaikki tuotteet ovat: sles Ilmainen paraben ilmaiseksi , väriaine ilmainen ja
dermatologisesti testattu.
THERMO CARE DROPS
Rakenneuudistus nesteen erityistä esikäsittelyä erittäin hauraille hiuksille. Sen
innovatiivisia kaava kasvien Keramix ja vehnänalkioita proteiineja on tehokas
ensimmäisestä hakemuksesta , kehon palaa erittäin hiukset.
Toimet: , palauttaminen, Ravitseva kosteuttava ja korjaavat palauttaminen.
pakkaus: 12 pulloa 25 ml.
SYVÄ HOITO SHAMPOO
Erikoisshampoota heikko ja hauras hiukset varsinkin innovatiivinen muotoilu ilman sulfaatit
ja rikastettu yksinomainen kasvien Keramix ja vehnänalkioita proteiineja. Korjaavat toimet
monen proteiini monimutkainen suojaa luonnollinen hydrolipidic elokuva hiukset tulee
pehmeä ja sammutettua.
Toimet: , rakenneuudistuksen palauttaminen suojaava puhdistusainetta ja kosteusvoidetta.
pakkaus: 250 ja 1000 ml: n pulloa.
TEHOHOITO NAAMIO
Precious rakenneuudistuksen naamio hauraille ja vaurioituneille hiuksille erityisesti.
Yksinomainen kasvien Keramix yhdistettynä vehnänalkio proteiineja ja keramideja
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muodostavat suojaavan kalvon hiukset. Hallittu hapolla pH takaa kynsinauhat sulkeminen ,
suojaa ja paremmat siemenet.
Toimet: , rakenneuudistuksen palauttaminen suojaava ravitseva ja palauttamiseen.
pakkaus: pulloa 200 ja 1000 ml.
ULTIMATE TIIVISTYSAINE
Erityinen rakenneuudistuksen nestettä post hauras hiukset hoito. Kiitos yksinoikeudella
kasvien Keramix vehnänalkio proteiinit ja oligoelements täydentää rakenneuudistuksen
hoito tarjoaa hyödyllisiä aineita varsi ja keratiini tukirakenne kunnes antaa uuden elämän
hiukset.
Toimenpiteet: restructurant , Ravitseva ja korjaavia toimia.
Pakkaus: 10 ml injektiopulloa laatikko 12 kpl.
MULTIACTIVE SEERUMIN
Monen aktiivinen rakenneuudistusta, neste- ja ravinteiden ja erityisesti herkistyneet
hiukset hauras. Erityinen koostumus rikastettua kasvien Keramix sisäisen
rakenneuudistuksen ja innovatiivisia monikäyttöinen kompleksi, joka on aktivoitu , Luo
vahvaa yhteenkuuluvuutta hiukset kynsinauhoja, yhä lämmönkestävyys rikkoutumiselle.
Suojaa auringon säteily ja estää kaksihaaraisia muodostumista. Tulos: hiukset pehmeä ja
pirteä , täyteläinen.
pakkaus: annostelija pullon 75 ml.
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