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 Hantesis corall BIO kelahiran : lini produk untuk rekonstruksi rambut permanen rusak oleh
kondisi cuaca buruk, zat-zat seperti klorin atau terlalu agresif perawatan kimia, pewarna
produk dari super keringanan atau pemutihan.
BIO - corall, berdasarkan koral Algae, Amino Keratin, provitamin B, Vitamin A dan E,
melakukan rekonstruksi langsung ke rambut, di mana sudah rusak diperbaiki :. Dalam
korteks
The koral Algae kaya zat yang sangat melembabkan kulit dan rambut, dalam jaringan
perusahaan adalah Asam Amino, Urea, Fruktosa dan Vitamin PP, yang memberikan
kekuatan rambut, vitalitas, bersinar dan kelembutan, merekonstruksi mereka. Provitamin B
menyuburkan rambut yang membuatnya lembut, halus dan mengkilap seperti sutra.
Vitamin A dan E memiliki anti - oksidan melawan radikal bebas, aksi mereka kulit anti -
penuaan dan membuat rambut sehat dan kuat. Hydrolyzed Keratin, menjadi zat yang mirip
dengan Natural Keratin, membawa makanan, kelembutan, kekuatan dan bersinar ke
seluruh rambut. 

  K - CORAL SHAMPOO 
CORAL K - SHAMPOO berbasis Algae Reef, adalah sampo untuk total rekonstruksi
rambut rusak oleh perawatan kimia terlalu agresif. Kaya akan asam amino keratin, Pro
Vitamin B, Vitamin A dan E, melakukan rekonstruksi permanen dan anti - oksidan,
mencegah penuaan kulit dan batang.
Metode  penggunaan  : Terapkan jumlah yang diperlukan untuk rambut basah dan pijat
dengan lembut. Bilas dan ulangi jika perlu. Lanjutkan dengan penerapan Minyak Re -
konstruktif atau Coral.
paket   :. 250 ml botol

MINYAK  RE - Konstruktif 
MINYAK RE - Konstruktif adalah minyak yang kaya vitamin, zat Algae Reef dan anti -
oksidan yang melawan radikal bebas dan mencegah penuaan batang. Juga memperkuat
struktur keratin rambut, memberi mereka kekuatan, tubuh dan vitalitas.
Metode  penggunaan  : setelah keramas dengan K - Coral Shampoo, mendistribusikan
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Panjang ILO RE - Konstruktif dan tips, memijat lembut daerah yang akan dirawat. Biarkan
selama 5-10 menit. Bilas bersih dengan air hangat.
paket   :. 150 ml botol

 CORAL ALGAE MASK 
Seaweed Reef, CORAL ALGAE MASK adalah masker bergizi untuk total rekonstruksi
rambut rusak oleh perawatan kimia terlalu agresif. Hal ini kaya zat terkait dengan keratin
alami, vitamin B, A dan E, yang merekonstruksi struktur internal rambut dan memiliki anti -
oksidan, mencegah penuaan kulit dan rambut.
Metode  penggunaan  : setelah keramas dengan K - Coral, menghapus kelebihan air
dengan blotting dengan handuk. Terapkan jumlah yang diperlukan CORAL ALGAE MASK,
tutup dengan topi plastik dan kemudian lagi dengan handuk. Biarkan rendam selama 5-10
menit. Bilas bersih dengan air hangat.
paket   :. 150 ml tabung

 SILK DROPS 
SILK DROPS adalah pengkondisian yang kompleks, bergizi, cerah dan adjuvant, berguna
dalam pencegahan berakhir split.
Metode  penggunaan  : Mendistribusikan 2-3 tetes produk ke ujung jari dan berlaku untuk
batang dan ujung. Gunakan pada rambut basah atau kering.
paket   :. botol 30 ml dispenser

 BERSINAR MIST 
SHINING MIST adalah cat semprot tidak ada gas yang, berkat bahan aktif, memberikan
kelembutan rambut dan kilauan halus, menghilangkan listrik statis.
Metode  penggunaan  :. Semprotkan langsung ke rambut dari jarak 25-30 cm dari rambut
paket   :. tidak ada botol semprot gas dari 150 ml 
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