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 A professzionális kezelés rendkívüli tölt?anyag és anti- et és hogy, hála a szinergia az
aktív generáció biztosítja a hatékony beavatkozás és gyors, azonnali eredményt,
miközben minimalizálja a hiányosságokat a haj. Haj több tartalommal megtölteni, és a
kutikula Kompakt és, hála a -ezte hialuronsav, Keratin, és kollagén, amelyek a
hajszerkezet rugalmasságát és és fényét.

 Prepping SHAMPOO 
Sampon elõkészítõ, hogy megtisztítja a mély eltávolítja a szennyez?déseket és a és a
túlzott stílus. L -ezte hatékonyságát a készítmény el?készíti a hajat, hogy jobb
abszorpcióját kezelés, megszüntetését lehet?vé tev? szérum B.TOXKARE behatolni
minden -ezte belsejében a haj, kezd a maximum -ezte plumping lépéseket.

 Package :  750 ml-es palack számára szakmai és 300 ml-es palack viszonteladási.

 Lifting Serum 
Speciális kezelés hatása botox, töltés és plumping. Regenerálja és er?síti a hajat -ezte
bels? helyreállítása és blogodba rugalmasságát és, vitalitás, puhaságát és fényét haj fiatal
és egészséges. A hidratáló és simítása -ezte hialuronsav átalakítja a haj szál, míg a
kollagén és a keratin exalt l -ezte rugalmasságát és és corposit teljes kör? Hair, Élénk és,
puha és hidratált.
 módon d -ezte használata :  A -ezte külön adagoló fecskend? és, Vegyünk 10 ml- közép
és rövid haj és, 20 ml közepes hosszú haj. Alkalmazza a hossz szakaszonként,
masszírozni a hajat, hogy megkönnyítse az elosztó és a penetráció a termék és
szabadid?, bels?, a szál. Hagyjuk állni 15 percig h?forrás (nincs sisak), vagy m?anyag
kupak. Végén az exponáló, öblítés nélkül, Contouring Cream B.TOXKARE alkalmazni
irányított d -ezte használatát.
 Package :  üveg 10 x 20 ml.

 kontúrvezér- CREAM 
Cream tömít?anyagot, hogy befejezi a kezelést B.TOXKARE, tökéletesen záró cuticles és
folyamatosan aktív egész -ezte bels? szál. L -ezte nagy mennyiségben tartalmaz
hialuronsav és, kollagén és a keratin hidratálja és táplálja a mély és.
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 módon d -ezte használata :  után expozíciós id?vel Lifting Serum B.TOXKARE,
visszavonja a -ezte spatulával összegét szükséges a tejszínt és alkalmazza a termék
minden hosszúságú és, elosztva egyenletesen. Hagyja 10 percig bekapcsolva, majd
öblítse le.

 Package :  500 ml-es palack számára szakmai és 200 ml-es palack a viszonteladási. 
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