
 

  
Gelis ir apdaila plaukai - OROTHERAPY

STILIAUS & APDAILOS ORO PURO
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STILIAUS & APDAILOS ORO PURO

Naujos linijos stilius & apdailos, praturtintas argano aliejaus, keratino ir aukso
OROTHERAPY
• Altovalore papildomas;
• Su aukštos kokyb?s ir novatorišk? formul?s;
• Itvirtinti elegancija ir praktiškumas kirpykla ir atsiliepimai.

GRYNO AUKSO GELIS
Ypatingai stiprus gelis su keratino ir Argano aliejus
Powered by Microattivo auksas, sukuria, apibr?žia ir formuoja ir šukuosena tendencijos.
Leidžia griežtai kontroliuoja ir didelis ?tempimas.
naudojimo instrukcija: taikyti ant dr?gn? arba saus? plauk?, apibr?žiant plaukus pirštais
jud?jim?.
pakavimas: 250 ml m?gintuv?l?.

GRYNO AUKSO LAKAS
Ypatingai stiprus surengti Plauk? lakas su keratino, argano ir apsaugos nuo saul?s
Rinkini? ir modelis iš sukurti pl?vel? sudaran?ios efekt? lemput? ir elastinga.
naudojimo instrukcija: purškimo ant saus? plauk? 30 cm atstumu.
pakuot?: 100 ml buteliuk?.

IŠLYGINIMO SKYSTIS AUKSO
keratino išlyginimo skystis & argano aliejaus
Parengta pagal Microattivo, aukso palengvina raukšl?tis ir drausm?s nepaklusn?s plaukai
minkšti ir blizga, panaikinant garbanoti ir apsaugoti juos nuo karš?io ir dr?gm?s.
naudojimo instrukcija: plauti plaukus užtepkite nedidel? kiek? produkto išilgai ilgio ir
patarimai, šukos per gerai ir pereikite prie raukšl?tis.
pakavimo: 200 ml buteliukas.

CURL SKYS?IO AUKSO
Curl apibr?žti skystis su keratino ir Argano aliejus
Powered by aukso Microattivo, stiprina, apibr?žia ir atkuria elastingum? ir nat?rali? form?
slinkties. Suteikia blizges? ir atlieka veiksming? antistatin? veiksm?.
naudojimo instrukcija: taikomos dr?gnu plauk? prieš džiovinim?.
pakavimo: 200 ml buteliukas.
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MATT PASTA GRYNO AUKSO
modeliavimo pasta matinio su keratino ir Argano aliejus
Minkštas pasta praturtintas aukso Microattivo, nusprend? matinis efektas, nat?ralus
išvaizd? ilgos trukm?s. Suteikia apibr?žimas, strukt?ra ir apimtis.
naudojimo instrukcija: šilumos nedidel? kiek? produkto ? rankas ir taikyti sausos ar
dr?gnos plauk?, formuojant kaip tik?tasi.
pakuot?: 100 ml stiklainis.

VANDENS VAŠKAS GRYNO AUKSO
vandens modeliavimo vaškas su keratino ir Argano aliejus
Energingas vaškas praturtintas aukso Microattivo, šviesos poveikio ir nat?ralus ?kis
apibr?žti ir formuoti be sveria žemyn. Palaiko ilgas šukuosena.
naudojimo instrukcija: taikomos dr?gnu arba saus? plauk? ir formos kaip tik?tasi,
apibr?žiant plaukus pirštais jud?jim?.
pakuot?: 100 ml stiklainis.
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