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NATUURLIJKE TECH: NOURISHING

-SHAMPOO pH 5.5
voor gedehydrateerde huid en voor droog en broos haar
Shampoo voor een droge hoofdhuid en haren droog en broos haar is ongestructureerde.
Bevat extracten van druiven fitoceutici , milde oppervlakteactieve stoffen, essentiële oliën
petitgrain Mandarijn en ylang ylang.
verpakking: flessen van 250 en 1000 ml.

HERSTRUCTURERING MIRACLE-pH 4.5
alle soorten sterk beschadigd haar
Reparatie serum voor uiterst beschadigd haar. Bevat extracten uit fitoceutici druiven ,
gehydrolyseerde keratine keratine gecombineerd met, essentiële oliën petitgrain
Mandarijn en ylang ylang.
verpakking: 1000 ml fles.

VEGETARISCHE MIRACLE-pH 4
vochtinbrengende crème voor droog en broos haar
Conditioner voor haar broos en kwetsbare , ongestructureerde. Bevat extracten van
druiven fitoceutici , rijst acai olie en Passiebloem , jojoba olie en amandel boter, essentiële
oliën, petitgrain Mandarijn en ylang met ylang.
verpakking: 250 ml pot.

ROYAL JELLY haar PLUS-pH 4.4
mineralizing lichtgevoelig en gedehydrateerde huid
Multi actieve ideale complex zelfs na behandeling zuiveren. Mineralizing voor zowel de
professionele en de detailhandel.
gebruiksaanwijzing: draaien van het GLB tot breuk van de ring en draai , schudden de
applicator en hoofdhuid massage van toepassing.
verpakking: 8 ml flesjes vak van 6 stuks.

LIVING ENZYM infusie PLUS-5 pH
zachte haren is gevoed en beschermd
Moisturizing vloeistof te beschermen en ontwarren droog en beschadigd haar. Bevat
extracten van fitoceutici druiven essentiële oliën van petitgrain Mandarijn en ylang ylang ,
sod, katoen bloei. Zonder spoelen.
verpakking: fles met pomp-spray 100 ml gas.
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HAIRBUILDING PAK-pH 4
herstructurering voor droog en beschadigd haar
Geschikt voor herstructureren en voeden de haar diepe , geeft glans en zachtheid dankzij
extracten van druiven fitoceutici, omega-9 , keratine, essentiële oliën van petitgrain
Mandarijn en ylang ylang.
verpakking: 250 ml pot.
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