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RAYWELL UTÁN SZÍNES ARGAN ÉS KERATINA
színes és kezelt haj felújítási vonala

Az argánolajat hidratáló és er?sen gumírozó antioxidáns tulajdonságainak köszönhet?en
kozmetikumokban és hajápolási termékekben használják. Ezt az olajat az Argania
Spinosa gyümölcséb?l nyerik, amely kizárólag Marokkóban n?. F?leg törékeny száraz
hajra használják, amely törékeny és hiányzik a ragyogás, mert er?t és hidratálást ad neki.
Etetés a kapilláris rostok ad a haj ragyogás és a rugalmasság "harcok split vége és
szárazság. Keratin egy természetes és f? fehérje, amely költségek haj. Hosszú aminosav-
láncokból áll, amelyeket vitaminok és nyomelemek kereteznek. A keratin láncok gömböly?
szálakat hoznak létre, amelyek a haj szilárdságát és lendületét adják, röviden, azt az
egészséges és er?s megjelenést, amelyet minden hajnak meg kell adnia. Küls? szerek,
mint a szmog "az er?s h? a hajszárító és a rossz min?ség? termékek teszik a haj, hogy
elveszíti keratin, így manapság egyre fontosabb, hogy a kezelések és a konkrét termékek
természetes keratin a sérült és kezelt haj.

SAMPON SZÍN UTÁN
Kapilláris krémes mosószer argánolajjal és savas pH keratinnal. Ez egy mosás és
kondicionáló hatása a színes és kezelt haj.

MASZK SZÍN UTÁN
Kapilláris maszk magas koncentrációban az argánolaj és a keratin hatóanyagaiból savas
pH-val. Mélyen átstrukturálja a haj "lezárja a mérleg", amely puhaság "ragyogás és
fésülhet?ség a színes és sérült haj.
kiszerelés: 250 és 1000 ml-es sólymok.

RIGENOIL SZÍN UTÁN
Folyadék argánolaj ásványi sók és értékes kondicionálók "egy regeneráló kezelés a
színes és kezelt hajrost azonnali hatállyal. Ez rekonstruálja a haj rost mélységében, így a
selymes haj puha és terjedelmes.
csomagolás: 250 ml-es üveg.

Kristályok
Az argánolajjal és keratinnal díszített szilikon folyadék, amely kis adagokban oszlik el a
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hajon, er?s táplálékot eredményez, így a haj selymes és védve van az elemekt?l.
csomagolás: 100 ml-es üveg
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