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SAMPON pH 5.5-REPLUMPING
rugalmassága és minden hajtípushoz, és fitoceutici a szilva hidratáló krém
Krémes állagú, hogy létrehoz egy testes és gazdag hab. Finoman tisztít, anélkül hogy
megváltozna a szerkezet a haj. Tartalmaz fitoceutici kivont, szilva is gazdag polifenol és
flavonoid antioxidánsok, amelyek fellépni a gyökök, ellensúlyozva a sejtek öregedését, és
ezáltal megvédi szervezetünket. , Szilva is gazdag a-vitamin, B-vitaminok (B1, B2, és PP ,
) és a C-vitamin (5 mg). Az ásványi anyagok közül a kálium , foszfor, magnézium és a
kalcium. Enyhe tenzideket gyengéden tisztítja és hidratálja, , az illóolaj, Petitgrain, egy
elasticizing fellépés gyakorlásának és a tömörítés.
csomagolás: 250-1000 ml palack.

KONDICIONÁLÓ REPLUMPING pH-ja 4,0
rugalmassága és minden hajtípushoz, és fitoceutici a szilva hidratáló krém
Fogalmazták meg, hogy kibogozni , kompakt, és új rugalmasságát, hogy minden típusú
haj. Tartalmaz fitoceutici kivont, szilva is gazdag polifenol és flavonoid antioxidánsok,
amelyek fellépni a gyökök, ellensúlyozva a sejtek öregedését, és ezáltal megvédi
szervezetünket. , Szilva is gazdag a-vitamin, B-vitaminok (B1, B2, és PP , ) és a C-vitamin
(5 mg). Az ásványi anyagok közül a kálium , foszfor, magnézium és a kalcium.
csomagolás: 150 ml 1000 ml-es üveg cs? , , 12 ml tasak.

SZUPERAKTÍV REPLUMPING haj TÖLT?ANYAG pH 5.0
a hialuronsav plumping és tömörítés szérum
Er?s kozmetikai hatása által termelt. Ez a szakmai kezelés csak a végrehajtható ,
nemzetközi, kompakt, beefing és tömöríti a haj szerkezetét. Lehet?vé teszi, hogy a haj
hosszabb ránc megtartani. A kezelés tart 6-8 samponok. Tartalmazza a hyaluronsav,
melynek molekula alkotta két cukrok, amelyek képesek biztosítani egy er?s hidratálás és a
stressz elleni védelem.
használati utasítás: sampon és kondicionáló alkalmazása után a REPLUMPING
REPLUMPING, , szükség esetén, DAB ki a hajad, és folytassa a haj TÖLT?ANYAG
szakmai (kb. 25 g egész feje) alkalmazása. Hagyja a 10 percre, majd öblítsük le.
Folytassa a stílus. TÖLT?ANYAGOK haj is fel lehet használni a nedves h?forrás , 5 perc a
red?ny sebesség csökkentése érdekében.
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csomagolás: 1000 ml-es üveg.

SZUPERAKTÍV REPLUMPING haj TÖLT?ANYAG-pH 7.2
Hialuronsav plumping és tömörítés folyadék
A szabadság er?s kozmetikai hatással van. Ez kompakt kezelés no rinse , hangok és
beefing a haj szerkezetét. Lehet?vé teszi, hogy a red?k, hogy tovább tartanak, és kiváló
vízmegköt? hatása. Tartalmazza a hyaluronsav, melynek molekula alkotta két cukrok,
amelyek képesek biztosítani egy er?s hidratálás és a stressz elleni védelem.
használati utasítás: sampon és kondicionáló alkalmazása után a REPLUMPING
REPLUMPING, , szükség esetén, DAB ki a hajad, és folytassa a hajlakk tölt?anyag (kb. 3
g a teljes fej). Nem öblítés. Folytassa a stílus.
csomagolás: üveg párologtató nincs gáz a 100 ml-re.
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