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• BALANSAVIMO pH 6.2 vonia
Specialiai suprojektuoti valymo riebaluoti plaukai ir galvos oda.
Ingredientai: anijonin?s/nejonini? ir amfoterin?s , glikolio ekstraktai dilg?li?, Varnal?ša ,
Beržas, citrin? r?gšties.
• NORMALIZUOJA LOSJONAS pH 6,0
Nuolatinis b?kl?s riebum? ir kan?i? galvos.
Ingredientai: glikolio ekstraktas, apelsin? ir citrin? r?gšties , m?t? dr?kinamasis faktorius.
• VONIOS PANAŠUS ? RIEBAL?
D?l labai subtilus valymo sausiems plaukams ir (arba) , pabr?ž?, iš dažnas plovimas su
šamp?nu pernelyg agresyviai.
Ingredientai: anijonin?s/nejonini? ir amfoterin?s , kapiliar?, kondicionierius hidrolizuoto
augalinio baltymo , citrin? r?gšties.
• NORMALIZUOJA LOSJONAS pH 5,8
Naudoti kai esama tr?kum?, gamybos ir (arba) paskirstymo riebal? ? galvos od? ir plaukus.
Ingredientai: glikolio ekstraktas Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa, pieneliai
alantoinas lanolinas yra tirpus vandenyje, , hidrolizuoti augaliniai baltymai, glikolio r?gšties.
• VALYMO ALIEJUS
D?l gilaus valymo ? galvos od?.
Ingredientai: ricin? aliejaus dariniai simondsij? aliejus, avokado aliejus yra raminantis
agentas lanolinas.
• RESTAURUOTOJAS, KYLA
Akytas plaukai yra trapi ir neturi blizgesio.
Sud?tis: saldži?j? migdol? aliejus, Simondsij? , s , kvie?i? gemal? ir avokadas, hidrintas
ricinos aliejus.
• GYDANT vonia pH 5,5-KERATINIZING KARCINOMA
L?žin?jantiems plaukams yra trap?s arba sugadinti iš perms ir oksidatorius.
Ingredientai: anijonin?s/nejonini? ir amfoterin?s , kapiliar?, paruošimas perdirbti, mentolis
alantoinas, Rasa Jaš?emskien? yra citrin? r?gšties.
• MASAŽAS LOSJONAS kojos pH 5,0
Dehidratuotas plauk? ir neturting?j? mineral? , matinis, trap?s ir tr?ksta, elastingum?.
Ingredientai: glikolio ekstraktas, asi?klio , kompleksas mineralini? drusk? tirpale, nat?ralus
dr?kinamasis faktorius.
• MAISTINGI kauk? pH 3.0 kyla
Plaukai pažeisti perd?m agresyvi? chemini? gydymo , silpnos, sm?liniai arba sugadintas
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nuo perms ir oksidacijos gydymo b?d?, kurie gali pakeisti stiebai strukt?r?.
Ingredientai: Simondsij? aliejus ir lin? s?men? , Katijonin?s kondicionierius, Hidrolizuoti
baltymai , alantoinas, mineral?.
• APSAUGINIS kremas pH 5,5
Apsauginio kremo darant ir agresyvi? chemini? gydymo pvz perms , dažai, ir pan.
Ingredientai: riebal? alkoholiai kvie?i? gemal? aliejus Simondsij? , s , eterinis aliejus,
rozmarinas, Sage , Levandos, glikolio ekstraktai iš ramun?li? , Melissa, Aloe , Sojos,
alantoinas yra citrin? r?gšties.
• DR?GM?S kremas kauk? SAUSOS galvos odos pH 4,5
Jei išsaus?jusiai odai tr?ksta riebal?.
Ingredientai: lanolino vandenyje tirpi? riebal? alkoholiai simondsij? aliejus , Hidrolizuoti
baltymai, citrin? r?gšties.
pakuot?:
• vonios ir aliejaus buteliuose nuo 200 iki 1000 ml;
• losjonas 8 ml buteliuke pakuot?je 6 vnt;
• lašintuvu butelis iš 20 ir 50 ml;
• iš esm?s butelis lašintuvu iš 20 ml;
• masažas losjonas 10 ml buteliuke pakuot?je 6 vnt;
• maistingi kauk? 200 ml buteliukas;
• apsauginis kremas ir kauk? vandens kremas 500 ml vazonuose.
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