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 järjestelmä sopii ammattikäyttöön hiustenhoitotuotteita ja kampaamo tarjota asiakkailleen
kohdennettuja hoitoja vastaamaan jokaiseen tarpeeseen iho ja hiukset. Se toimii
kiitosvalintaan vaikuttavat ainesosat peräisin luonnollisista ainesosista ja hoitoon
aktiivinen.
Kaikissashampoot vaihteluvälin, perusteellisia tutkimuksia ja huolellista arviointia
kosmeettisten ainesosien ovat johtaneetkehitystätasapainoinen sekoitus pinta- osaa
puhdistaahiukset ja päänahanerittäin herkkä, täysin välttämällä SLES
(natriumlauryylieetteri sulfaatti). 

  - Liding Life POLY tärkeää järjestelmän 
Ennaltaehkäisevä hoito syksyllä toimii ensisijaisesti tasollamikroverenkiertoaiho,
stimuloivahiukset polttimo kanssa aineita, jotka auttavat edistämäänterveellisiä ja
luonnollinen hiusten uusiutumista. Kaava - pohjainen ginseng soittaaravitseva ja
kannustaa, sinkkiglukonaatti jamonimutkainen B-vitamiinit estävätvapaiden radikaalien
muodostumista ja
pelatatali säädin,metyyli - Nnicotinato lisäämikroverenkiertoa aiheuttaalievää kuumotusta
vuoksiveren virtaus ihon levityskohtaan. Kaikki tämä suosiitunkeutuminenaktiivisten
ainesosientuotteen toiminnallinen. 

  POLY VITAL SHAMPOO 
Puhdistusgeelistimuloiva vaikutusperusteella Ginseng. Vitamiiniseosta sisältämät se
suojaa ihoa ja hiuksia ympäristötekijöiden aiheuttamaa stressiä, ja on vastuussa
uudistaminen, hapetus ja uudelleen orvaskesisolujen. Aktiivisuus lieventämisestä ja
vahvistaminenaktiivisia ainesosia sen koostumus tekee siitä erityisen sopivan
puhdistushiukset
ovat menettäneet luontaista vahvuutta ja yleensä laskea. Hän onintensiivistä toimintaa
palasi, tuuheuttava ja rakenneuudistus, hidastaalasku stressiä liittyvät arvonalennukset.
Tuoksu : minttu ja salvia.
pakkaus : pulloa 250 ja 1000 ml. 

  POLY VITAL LOTION 
Yhdessä Poly Vital Shampoo suositellaan hoitoon injektiopullo hiukset kuuluvat kohteena
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aikaisin tai liian runsas. On piristävä ja virkistävähiukset polttimo. Takeetpäänahan ja
rasvainen pilosebaceous laite kunnollista ruokaa palauttaaparas toimiva ja hygieenisesti.
Toimiva kokonaisuus koostuu ginseng,
Sinkki ja B-vitamiinia, tuo elementit välttämätöntä normaalille hiusten kasvua.
Tuoksu : Kaneli ja Myrtle.
käyttöohjeet : Levitä jälkeen shampoo Poly Vital, levittää iholle osissa. POLY VITAL
LOTION Puu myös iholle ja kuivat hiukset. Hiero kevyesti painamalla sormenpäillä. Älä
huuhtele. 

  Intensive Treatment 
1 ampulli päivässä 5viikko (välttäenhakemuksen7 ^ / ^ 14/21 ^ / 28 ^ päivä) puhdistaa
hiukset Poly Vital Shampoo 2/3 kertaaviikossa. 

  ylläpitohoito 
2 ampullia viikossa, shampoopesun jälkeen 3 viikon ajan.
Paketti : 8 ml pullolaatikko 6:30 kpl. 
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