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SHECARE
rekonstrukciója sérült haj

 SHECARE Inebrya az a program a rekonstrukció sérült hajat.
Nap nap után, s?t, a haj megy a támadás több stressz tényez?k, hogy a kompromisszum
az egészség és a szépség:
- Gyakori kémiai kezelések : színezés, fehérítés, egyenget?, perms, stb. ;
- A környezeti tényez?k, szmog, füst, páratartalom, sugárzás, UVA és UVB sugarak ellen ;
- A mechanikus eszközök, mint például a hajszárító, tányérok, kefék;
- Az életmód egyre kétségbeesett.
Haja olyan törékeny, fénytelen és élettelen, jelennek töredezett és bels? szerkezetük
gyengül és szegény.
A laboratórium a K + F kifejlesztett Inebrya SHECARE : az intelligens rekonstrukciója
sérült hajat.
A termékskála is megfogalmazott speciális molekulákkal SHECARE Interceptor, amely
képes felismerni a pontokat, ahol a haj sokkal Fényérzékeny, strukturált és porózus, és
ennek érdekében egy bels? felújítása és a teljes hulladék. 

 SHECARE egy rekonstrukciós program 3 fázis : 

 - Cleanse - tisztító 

 reconstructor BASIC sampon: helyreállító sampon 

 - rekonstruálni - felújítása a bels? és küls?
Reconstructor BALANCE CONDITIONER : revitalizáló balzsam finom sz?r.
DEEP reconstructor maszk: haj maszk mély, közepes és nagy.
INTENZÍV LOTION reconstructor : intenzív szerkezetátalakítás krém a sérült haj, száraz
és kezelt. 

 - TELJES - Teljes 

 reconstructor azonnali spray : hidratáló spray savasító pillanatban.
A titok a készítmény Shecare nevezik Bio- Trix Complex, innovatív, komplex bio-
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molekuláris funkciós : 

 - Búza Protein, a tápláló és hidratáló, 

 - Keratin, a szerkezetátalakítási bels? és mély, 

 - Polyquaternium -7, keresetet kondicionáló. 

 A szinergia a három természetes hatóanyagok megkönnyíti a behatolást a bio- molekulák
szerkezetét, a haj, a mélységet és a koncentráltabb a pontokon leginkább érintett. 

 BASIC sampon reconstructor
Natúr sampon töredezett hajra. Gyengéden tisztítja a hajat kihasználják kémiai kezelések
és gyengítette az id?járás, játszik a hatékony bels? szerkezetátalakítás. A haj puha,
hidratált és tónusú még a fényérzékeny.
Konténer : 300 ml flakon. 

 BALANCE CONDITIONER reconstructor
Revitalizáló balzsam finom sz?r. Er?sít és véd a haj szerkezetét meggyengült és
kizsákmányolt nélkül súlyú le. Helyreállítja rugalmasságát, vitalitását és fényét, így a haj
puha és könnyen fésülhet?.
Konténer : 300 ml flakon. 

 DEEP MASZK reconstructor
Hair Mask mély, közepes és nagy. Ez behatol és rekonstruálja a szerkezete sérült haj,
stresszes és kezelni, így táplálkozás és folyadékpótlás. Ad lágyság a haj és fés?
visszatér? létfontosságú és világos.
Konténer : 300 ml tubus. 

 INTENZÍV LOTION reconstructor
Intenzív szerkezetátalakítási krém a sérült haj, száraz és vegyileg kezelt. Ideális göndör
haj, göndör és dauerolt. Van egy mineralizáló és berendezés, behatol mélyen a haj
szerkezetét. Ad azonnali érzés lágyság, ragyog és a kezelhet?séget, javítása és
meger?sítése a felszínen a kutikula a haj.
csomag: 10 ml-es ampulla egy csomag 12 db. 

 reconstructor azonnali spray
Savas azonnali hidratáló spray. Ez lezárja a kutikula, így a haj fontos és világos.
Kiszerelés: 150 ml-es flakon. 
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