
 

  
Perawatan - perawatan rambut - EUGENE PERMA

SIKLUS PENTING

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

SIKLUS PENTING

SIKLUS PENTING
Aliansi sempurna antara Sains dan alam untuk melayani Rambut Salon Kecantikan.
Fitur:
• mendukung bahan-bahan alami sementara tetap mempertahankan efek kosmetik;
• Jangan menggunakan bahan asal hewan;
• bebas dari parabens;
• dermatologically diuji.
Masing-masing segmen garis mengandung bahan aktif alami yang terkait dengan bahan
aktif tecnologico , diciptakan oleh
Eugene Perma laboratorium di Paris.

DUA FASA LISSANT TERMOPROTETTIVO
Penegakan pengobatan penjual terbaik VITAL siklus
Bahan aktif alami baris adalah Rosa Gallica terkenal yang pelunakan , yang diekstrak dari
mawar organik. Bahan aktif tecnologico adalah Lustreplex , yang membuat rambut
mengkilap, membuatnya mudah untuk lipat dan anti-kelembaban dan Anti keriting.
Hasil pencarian: melindungi serat selama meluruskan. Memfasilitasi penggunaan sikat
saat pengeringan. Mengurangi keriting. Melindungi dari pelurus rambut agresi dan
pengering rambut.
Kemasan: dengan nozzle semprotan 150 ml botol.

MINYAK zaitun Organik dengan kembang sepatu merah
rambut tipis dan normal
Inspirasi terbesar dari siklus penting diwakili oleh tindakan multi , diciptakan dengan
perpaduan cairan dengan minyak rambut. EcoCert bersertifikat organik Minyak diekstrak
di Indonesia oleh jatuh tanaman tropis Moluccana adalah kaya vitamin e. kering minyak
dari profil sensorik unik: non-berminyak , menembus cepat, memiliki selesai lembut pada
rambut dan non-lengket. Minyak berasal dari rantai produksi eco-bertanggung jawab ,
melibatkan masyarakat setempat. Minyak ini juga mengandung bunga kembang sepatu
merah yang memiliki sifat antioksidan yang menenangkan dan hydrating properti dan
meningkatkan kelembutan fleksibilitas dan gloss rambut. Vitamin P dalam memainkan
tindakan pelindung kapiler yang kuat adalah menanggapi kebutuhan normal untuk rambut
halus. Akhirnya, Omega 3 asam lemak esensial tidak diringkas oleh tubuh kita , yang
membantu menjaga kelembaban rambut dan melindungi terhadap efek penuaan adalah
karena sifat mereka regeneratif.
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Hasil pencarian: meregenerasi dan perbaikan serat rambut. Melembutkan dan
melembabkan dan membantu pengeringan dan styling. Memperkuat. Memberikan
bersinar ke rambut. Melindungi rambut dari UV dan UVB, dan agresi eksternal yang
disebabkan oleh panas dari pengering rambut dan piring.
Kemasan: dengan nozzle semprotan 150 ml botol.
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