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CIKLO GYVYBIŠKAI

GYVYBIŠKAI SVARBUS CIKLAS
Puiki s?jung? tarp mokslo ir gamtos plauk? grožio paslaugoms.
?ranga:
• skatina nat?rali? ingredient? išlaikant kosmetinis efektas;
• prietaiso negalima valyti žaliav? gyv?nin?s kilm?s;
• n?ra paraben?;
• yra dermatologiškai patikrintas.
Kiekvieno segmento linijos yra nat?ralios veikliosios medžiagos susijusios su veiklioji
medžiaga tecnologico , sukurtas
Eugene nuola laboratorij? Paryžiuje.

DVIEJ? ETAP? LISSANT TERMOPROTETTIVO
tiesinimo VITAL ciklo geriausi? pardav?j? paruošimas
Veiklioji medžiaga, nat?rali linija yra Rosa Gallica gars?ja savo minkštinimo , , išgaunamas
iš organini? rož?s. Veiklioji medžiaga tecnologico yra ir Lustreplex , tai daro plaukai blizga,
leidžia lengvai kartus ir nuo dr?gm?s ir anti-kepti.
Paieškos rezultatai: saugo pluošto metu tiesinimo. Palengv?ja teptuku Dži?vimo metu.
Sumažina garbanos. Apsaugo nuo plauk? džiovintuvas agresyvumas ir plauk? ištiesinimo
priemon?s.
pakavimo: butelis 150 ml apipurškiama putomis.

Ekologi ki alyvuogi? aliejaus su raudona Po?lubnik
plonas ir normalus plauk?
Didžiul? ?kv?pim?, ciklo gyvybiškai atstovauja keli? veiksm? , suk?r? skys?io sintez?s su
plauk? aliejus. ECOCERT sertifikuotas ekologin?s aliejus išgaunamas Indonezijoje
nukritus tropini? augal? yra perennis gausu vitamino e. džiovint? aliejus nuo unikalus
organoleptin?s: neriebus , ?siskverbia greitai, yra minkštas apdaila ant plauk? ir nelipni.
Aliejus gautas iš gamybos grandin?s ekologiškai atsaking? , su vietos bendruomene.
Aliejus taip pat yra raudona Po?lubnik g?li?, kuris turi antioksidanto savybi? raminantis ir
dr?kinantis savyb?s ir pagerint? minkštumo lankstumo ir blizgesys plauk?. Vitaminas P
viduje labai stiprus kapiliar? apsaugos veiksm? atsako ? ?prastas reikia plon? plauk?.
Galiausiai, Omega 3 pagrindini? riebalini? r?gš?i? nebuvo apibendrinti m?s? k?no , , kad
pad?t? išlaikyti plauk? dr?gm?s ir apsaugo nuo sen?jimo poveik? d?l savo regeneracini?
savybi?.
Paieškos rezultatai: atkuria ir remonto plauk? pluoštas. Minkština ir dr?kina ir padeda
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džiovinimo ir stiliaus. Stiprina. Suteikia blizges? plaukams. Saugo plaukus nuo UV ir UVB
ir išor?s agresijos sukelia šilumos nuo plauk? džiovintuvai ir plokšt?s.
pakavimo: butelis 150 ml apipurškiama putomis.
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