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ICE CREAM GREEN
' hijau' garis perawatan dengan zat aktif biologis

 ICE CREAM GREEN adalah baru hijau garis perawatan profesional ultra sensitif,
didedikasikan untuk penata rambut dan semua orang yang lebih memilih produk yang
lebih alami dan lebih halus, dengan Active Ecocertificatiche biologis dan meminimalkan
risiko alergi & sbquo, alergi dan iritasi, dengan fitur khusus untuk kulit kepala sensitif dan
dampak lingkungan peka dan berkurang.
Inebrya menyerahkan semua produk ICE CREAM konstan GREEN dan kontrol ketat dari
laboratorium dan produksi untuk mengesahkan formulasi tanpa SLS atau SLES, Parabens
gratis, tidak ada pewarna, tidak ada aroma atau wewangian alergen - bebas, dengan
jumlah Nikel, kromium dan Cobalt kurang dari 1 bagian dalam 1 milione.A melengkapi
rangkaian GREEN menambahkan baris baru POST - PENGOBATAN, dengan tujuan
mendedikasikan rambut berwarna dan dirawat kimiawi untuk program tertentu yang ultra
lembut dan alami, tapi sangat teknis dan kejuruan.

 SHAMPOO SENSITIVE 
Menenangkan Shampoo untuk kulit sensitif. Memiliki deterjen ringan untuk membantu
mencegah iritasi.
 box :.  botol 300 ml dan 1000

 SENSITIF kulit kepala LOTION 
Menenangkan lotion untuk kulit sensitif, tanpa pembilasan. Ini menghidrasi dan
menenangkan kulit kepala sensitif dan iritasi, mengurangi iritasi dan gatal, dan membantu
mengembalikan pH alami kulit setelah perawatan kimia.
 box :.  dari botol spout dengan 125 ml

 LEMBUT SHAMPOO kelembaban 
Pelembab sampo untuk semua jenis rambut. Hidrat tentu saja, sangat memelihara dan
melembutkan secara efektif, membawa mineral dan polisakarida untuk membuat rambut
Anda lebih kencang dan vital.
 box :.  botol 300 ml dan 1000

 INTENSIF MOISTURE MASK 
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Tindakan intensif masker bergizi. Efektif mencegah kusut dan memelihara semua jenis
rambut, meninggalkannya lembut dan kenyal  box :.  botol 300 ml dan 1000
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