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  reconstructie behandeling voor beschadigd haar, beschadigd en verzwakt 
Behandeling kan de schade aan de interne structuur van het haar te herstellen, om de
samenhang te herstellen tussen de cuticula en de cortex en herstel van de integriteit van
het oppervlak.

 HERSTRUCTURERING SHAMPOO 
Effectieve reiniging verrijkt met kostbare ingrediënten rimineralizzati om het proces van
herstructurering van de haarvezel te vergemakkelijken.
Flessen van 250 en 1000 ml.

 AANVULLING MASK 
Herstructurering behandeling te herstellen en te versterken beschadigd haar, beschadigd
en verzwakt. De bio - herstellende werking van bamboe merg bevordert regeneratie van
de globale structuur. Tube van 250 ml en 1000 ml pot.

 VERNIEUWING LOTION 
Eenmalige dosis behandeling zonder spoelen te herstellen en versterken het haar broos,
zeer beschadigd en verzwakt. Een rijke cocktail van gecontroleerde afgifte
sporenelementen. Gebruikt geleidelijk kunt u 100 % van de gezondheid en de schoonheid
van natuurlijk haar te vinden. Flacons van 13 ml in doos van 6 stuks.

 DAILY REPAIR 
Zonder spoeling nevelbehandeling voor extreem beschadigd en broos haar.
Herstructurering direct aan de wederopbouw af te ronden door het afdichten van de
opperhuid en het verstrekken van een effectieve beschermende barrière. Cosmetische
middelen zorgen voor een uitstekende ontwarren, hydratatie en glans. 125 ml fles.

 cauterisatie SERUM 
Professionele behandeling voor diepe herstel van extreem beschadigd en verzwakt haar.
Thermo - actieve formulering om de diepste schade, herscheppen van de interne
materiaal van het haar te herstellen. Flacons van 13 ml in doos van 6 stuks.
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 PRO CONCENTRAAT 
Behandeling gericht schok voor de globale reconstructie van de eenvoud die haar
beschadigd en verzwakt. Maak de interne aangelegenheid van het herstel van haar
kracht, vitaliteit en flexibiliteit. Pot van 500 gr. 
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