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MIRACL THERAPIE
KERATINE REPARATIE SYSTEEM

herstructurering brasiliana nul keratine behandeling met arganolie
KERATINE REPARATIE SHAMPOO
Een shampoo met Detangling, polijsten herstructurering actie en onmiddellijke
herstructurering; geformuleerd met een mix van milde oppervlakteactieve stoffen en huid
vriendelijke, zacht reinigt haar zonder het uitgeput de barrière van hydrolipidic; laat haar
zacht, glanzend en zachte. " Gehydrolyseerd keratine herstelmaatregelen actie bevat,
Argan olie zeer voedende en herstructurering zijn anti-rimpel en een derivaat van
Limnanthes Alba quaternised airconditioning en beschermende maatregelen. Uitoefenen
conditioning en polijsten actie intens. Het product is verrijkt met hyaluronzuur vuller-actie
anti-veroudert en allantoïne aan rustgevende anti-irriterend.
verpakking: 250 ml fles.

KERATINE reparatie LOTION-onmiddellijke actie
Oefent de gevolgen ervan voor contact met water (de vorming van een zacht schuim);
conditioneren van de haar cuticle schalen riallineandone en herstructureert in de diepte.
Met gehydrolyseerd keratine Argan olie en Limnanthes Alba.
Pack: 10 ml flesjes vak van 10 stuks.

REPARATIE KERATINE RECONSTRUCTOR
verlof-in conditioning spray
Ontklitten actie 'herstructurering en onmiddellijke polijsten' laat het haar zacht, glanzend
en zachte. " Gehydrolyseerd keratine herstelmaatregelen actie bevat 'Argan olie aan
herstructurering en Voedende anti-rimpel van de macht' en een derivaat van Limnanthes
Alba quaternised airconditioning en beschermende maatregelen.
verpakking: 125 ml spray fles.

KERATINE REPARATIE MASKER
keratinous herstructurering masker
Zachte emulsie en vlotte Detangling actie, herstructurering en onmiddellijke polijsten;
herbouwt en verbetert de haarstructuur. Antikroes actie. Laat haar zacht, glanzend en
zachte. " Gehydrolyseerd keratine herstelmaatregelen actie bevat, arganolie met hoog
vermogen herstructurering en Voedende anti-rimpel is een afgeleide van olie uit

                               pagina 1 / 2



Limnanthes Alba quaternised airconditioning en beschermende maatregelen. Het is ook
verrijkt met lijnolie bekend vanwege zijn zeer hoge herstructurering en polijsten van
eigenschappen.
verpakking: pot van 200 ml.
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