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K1-SHAMPOO
Onmisbaar voor kroeshaar wordt behandeld en beschadigd haar. De haargroei
behandeling masker behandeling voor te bereiden. Diep reinigt de epidermis elimineren
van residuen en verontreinigingen die aan de haarschacht voldoen. Dankzij de keratine en
vitamine E 'regenereert' pikt en creëert een beschermend omhulsel op de as van het haar.
verpakking: 250 ml-buis.

K2-KERATINE MASKER
Conditionering masker keratine en vitamine e. regeneraat pikt en creëert een
beschermend omhulsel op de as van het haar zo verdedigen tegen externe agressie
(zowel fysieke en chemische).
verpakking: 250 ml-buis.

K3-FRIZZ CRÈME
Kroezen crème is te danken aan de actieve ingrediënten van vorm en natuurlijk krullend of
Kinky haar lichaam is gepermanent. Het kan ook worden gebruikt om te voltooien drogen '
verlaat haar gedefinieerd. Niet spoelen.
verpakking: tube 150 ml.

K1 INTENSIEVE-SHAMPOO
Wasmiddel geformuleerd met talg-gerelateerde stoffen 'keratine' Monoi van Tahiti en
vitamine e. diep reinigt de epidermis elimineren van residuen en verontreinigingen die aan
de haarschacht voldoen. Als gevolg van de alkalische pH (pH = 8-8 ' 3) is in staat om te
openen de schubbenlaag van het haar vezels waardoor een grotere absorptie van de
werkzame bestanddelen die zich in dit product.
verpakking: 1000 ml fles met dispenser.

K2 INTENSIEF MASKER
Conditioning masker (pH 4-4 ' 5) keratine ' Monoi olie en vitamine E; regeneraat pikt en
creëert een beschermend omhulsel op de as van het haar. Product moet worden gebruikt
als aanvulling op de intensieve behandeling SHAMPOO K1. Werd geformuleerd om te
voeden en hydrateren het haar.
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verpakking: 1000 ml fles met dispenser.

K2h-FRIZZ
lange levensduur keratine en vitamine E
Veelzijdigheid van K2H:
• MINDER duurzame licht SMOOTHING: een eenvoudige procedure kunt u het
verwijderen van het glazuur hen en hen groter maken ' floers.
• INTENSE vloeiend DUURZAMER maken: met het gebruik van de plaat strekt zich uit het
verlaten van het zachte en glanzend haar. Duurt maximaal 6 maanden.
pakket: 175 ml tube.
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