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EQUILUX
met een hoge concentratie van botanische extracten

 EQUILUX bevat de hoogste concentratie van botanische extracten die Elegy ooit heeft
bedacht. Hij heeft altijd al het meeste uit aan producten en pas na diepgaand onderzoek
was het mogelijk om echt te profiteren van de overvloedige natuurlijke extracten zozeer tot
luxe definiëren. 

  PRIME 
Het is een fyto - composiet diepe reiniging en oppervlak van de dermis. Maximaliseren van
het resultaat van de behandeling na een optreden van het activeren van diepe shampoo
en behandelingen. Bijzonder geschikt in aanwezigheid van seborroe, hyperhidrosis, roos
en herfst.
instructies voor gebruik :. toepassing 5-10 ml op de dermis, gelijkmatig verdelen en
masseren de huid goed, wachten op PRIME handelt voor minimaal 3 minuten en ga dan
verder met de gewenste behandeling
 pakket  :. 150 ml glas

 TEA ENERGIE 
polyvalent, regenereren, het zuiveren
Voor alle haartypes, geschikt voor dagelijks gebruik. Het helpt om het haar en de
hoofdhuid van verontreinigingen te reinigen, verbeteren de helderheid en volume geven
frisheid en kracht op de hoofdhuid. Geformuleerd met een hoge concentratie van
botanische extracten van Tea Tree Oil, Jojoba olie, Aloë Vera en pepermunt.
instructies voor gebruik : Breng een kleine hoeveelheid, verhogen als dat nodig is.
Masseer zachtjes, laat twee minuten en spoel. Herhaal het proces.
 pakket  : flessen van 50, 250, 1000 ml en eco -Pack van 5 L.

 Voorzichtig 
zachte reiniging, kalmerend, zuiverend
Geschikt voor de gevoelige huid en die van uw kinderen. Geschikt voor dagelijks gebruik,
het helpt om het haar en de hoofdhuid van onzuiverheden te reinigen, het verbeteren van
de helderheid en natuurlijkheid. Respecteer de hoofdhuid opnieuw de optimale staat voor
een natuurlijke haargroei. Product met een hoge concentratie van botanische extracten
van melkeiwit en Aloë Barbadensins.
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instructies voor gebruik : Breng een kleine hoeveelheid van het product, masseer zachtjes,
laat gedurende twee minuten en spoel. Herhalen.
 pakket  : flessen van 50, 250, 1000 ml en eco -Pack van 5 L.

 BOSBESSENFEEST - UP 
met bosbes -extract, gehydrolyseerd collageen en aloë barbadensins
Geschikt voor de gevoelige huid zoals die van kinderen, geschikt voor dagelijks gebruik,
bij te dragen, samen met andere producten in de lijn, het verkrijgen van een volumizing
effect en regenererende zorgvuldig reinigen van de hoofdhuid zonder te vallen.
instructies voor gebruik : Breng een kleine hoeveelheid van het product, masseer zachtjes,
laat gedurende twee minuten en spoel. Herhalen.
 pakket  : flessen van 50, 250, 1000 ml en eco -Pack van 5 L.

 Silk Therapy 
polyvalent, conditioning, beschermende
Getoond om het volume, glans en body te geven. Hoge bescherming tegen UV-stralen,
haardroger en platen.
Geschikt voor dagelijks gebruik, aangegeven te zwak haar leven in te blazen door de
werking oxidant smog. Goed voor alle haartypes, is haar optreden op basis van de hoge
concentratie van botanische extracten en zijde proteïnen naast KRC (Klachten Keratin
Complex).
Instructie voor gebruik : Breng gelijkmatig door je haar zo nodig verdampen. Wanneer de
stam die een grotere bewustwording wordt aanbevolen te kammen en spuiten meerdere
malen. Niet uitspoelen. Ga dan naar de volgende diensten of om de plooi met de juiste
styling producten.
 pakket  : nevelflessen van 50 en 125 ml, eco -Pack van 5 L.

 ZACHT 
ZACHT CONDITIONER is een intensieve behandeling van hydratatie en herbalancering
van de banden die er deel van uitmaken. Rijke verscheidenheid van botanische extracten
en uitgebreid met KRC (Klachten Keratin Complex), is ontworpen om maakbaarheid en
glans van het haar te verbeteren.
Instructie voor gebruik : Breng gelijkmatig over de hele lengte, rijk waar de aanwezigheid
van porositeit groter is. De sluitersnelheid kan variëren van 5 tot 15 minuten, afhankelijk
van de intensiteit van het aangenaam resultaat.
 pakket  : flessen van 50, 250, 1000 ml en eco -Pack van 5 L. 
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