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LIXPERFECTION
gladmakende behandeling met essentie van de roos heup

 Van de bedwelmende geur van de roos heup, wilde plant afkomstig uit de Andes van Zuid-
Amerika en gebruikt door de Araucana indianen die voor het eerst erkend dat de
wonderbaarlijke eigenschappen en de voedingswaarde tonic, geboren LIXPERFECTION,
een nieuwe formule gewijd aan hard-to - recht haar, kroezig en opstandig.
De essentie van rozenbottel beurt de werkzame ingrediënten die de verschillende
karakteriseren, LIXPERFECTION maakt een volledige behandeling voor een lissage
perfect natuurlijk, duurzaam en vochtbestendig, kan het haar stevig vorm en geven een,
multi - zintuiglijke ervaring.

 SMOOTHING SHAMPOO 
Innovatieve en revolutionaire product combineert de hydraterende eigenschappen van de
room met het wasmiddel shampoo. De romige vrucht van de aanwezigheid van zijde
-eiwitten, in combinatie met de essentie van rozenbottel, Panthenol, de actieve
plantaardige ingrediënten en de voedingswaarde functies van de beoogde
herstructurering, speelt een rustgevende, versterkende en glad te maken.
 pakket  : flessen van 250 en 1000 ml 

  SMOOTHING MASK SPRAY 
Zonder water dankzij de zeer actieve geselecteerd en een hoge concentratie van
ceramiden, remt de opname van vreemde stoffen en de mogelijkheid van irritatie
verschijnselen.
 pakket  : nevelflessen van 200 en 400 ml 

  EMULSION multivitamine gladmakend effect 
Gladmakende crème die het haar omhult, beschermt tegen de elementen. Ideaal voor het
creëren van perfect gladde styling effect.
 pakket  : 200 ml fles 

  ESSENCE CRYSTAL ROSE HIP 
Ware schoonheid behandeling die het mogelijk maakt het haar glad en glanzend te blijven
voor een lange tijd. De actie lamineren wikkelt het haar in een zacht omhulsel dat
beschermt tegen externe agressies en elimineert statisch.
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 pakket  : flessen van 50 en 100 ml 
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