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RAYWELL SETELAH WARNA ARGAN DAN KERATINA
garis renovasi untuk rambut berwarna dan dirawat

Minyak argan digunakan dalam kosmetik dan produk rambut berkat sifat antioksidannya
yang melembabkan dan sangat elastis. Minyak ini diekstraksi dari buah Argania Spinosa
yang tumbuh secara eksklusif di Maroko. Ini terutama digunakan pada rambut kering
rapuh yang rapuh dan kurang bersinar karena memberikan kekuatan dan hidrasi. Memberi
makan serat kapiler memberikan rambut bersinar dan perkelahian fleksibilitas membelah
ujung dan kekeringan. Keratin adalah protein alami dan utama yang harganya rambut. Ini
terdiri dari rantai panjang asam amino yang dibingkai oleh vitamin dan elemen jejak.
Rantai keratin menciptakan filamen hela yang memberikan soliditas rambut dan vigour '
singkatnya, bahwa penampilan yang sehat dan kuat yang harus semua rambut miliki.
Agen eksternal seperti kabut asap ' panas yang kuat dari pengering rambut dan produk
berkualitas buruk membuat rambut yang kehilangan keratin, sehingga saat ini semakin
penting untuk dibawa dengan perawatan dan produk spesifik keratin alami ke rambut yang
rusak dan dirawat.

SAMPO SETELAH WARNA
Deterjen krim kapiler dengan minyak argan dan keratin pH asam. Ini memiliki efek
mencuci dan kondisi pada rambut berwarna dan dirawat.

MASKER SETELAH WARNA
Masker kapiler dengan konsentrasi tinggi bahan aktif minyak argan dan keratin dengan pH
asam. Restrukturisasi rambut secara mendalam menutup sisik yang memberikan kilau
dan ke combbilitas ke rambut berwarna dan rusak.
pack: elang 250 dan 1000 ml.

RIGENOIL SETELAH WARNA
Cairan dengan garam mineral minyak argan dan kondisioner berharga adalah perawatan
regenerasi untuk serat rambut berwarna dan dirawat dengan efek langsung. Ini
merekonstruksi serat rambut secara mendalam, membuat rambut halus lembut dan tebal.
kemasan: Botol 250 ml.
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Cairan silikon yang dihiasi dengan minyak argan dan keratin yang didistribusikan pada
rambut dalam dosis kecil ' membawa makanan yang kuat ' meninggalkan rambut halus
dan terlindung dari unsur-unsur.
kemasan: Botol 100 ml
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