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 lijn speciaal ontwikkeld voor gekleurd en behandeld haar. De voedingsstoffen en
herstructurering handelen op keratine, het uitvoeren van een airconditioning. Het haar
krijgt hydratatie, body, zachtheid en glans. 

  rijk schuim - Universal behandeld haar shampoo 
Universeel shampoo, zacht voor frequent gebruik voor normaal en behandeld haar.
Voorzichtig wassen van de huid waardoor het haar volume en body.
 doos :  flessen van 250 en 1000 ml tank 10 lt 

  kleurbalans SHAMPOO 
Shampoo speciaal ontwikkeld voor gekleurd en behandeld haar. Het bevat speciale
oppervlakteactieve stoffen met een lage index van irritatie, een hoge beschermende
werking, reinigt de huid en het haar de kleur instelling.
 doos :  250 ml 

  kleurbalans VEREDELINGSMIDDEL 
Herstructurering en hydraterende masker voor gekleurd en behandeld haar. De
voedingsstoffen en herstructurering handelen op keratine, het uitvoeren van een
airconditioning. Het geeft het haar vocht, lichaam, zachtheid en glans.
 doos :  150 ml fles 

  WEIDE Plax 
Het is een sterk detangling crème, herstructurering, voedende en hydraterende bevatten
Weide Seed Oil en Royal Jelly. Dankzij deze stoffen in de buurt van chemisch behandeld
haar onmiddellijk aannemen van het lichaam en de glans van natuurlijk haar. Uitstekende
resultaten zijn ook op natuurlijk haar, krullend en droog, ze de neiging om geknoopt
worden.
 doos :  potjes van 250 ml en 1 kg 

  ENERGY SERUM
voedingsoplossing stimulerend voor en na de behandeling 
Voedingsoplossing energieke pre- en post- behandeling van het haar, voert een
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conditionering en reconstructieve. Dankzij de formule sprays, ENERGY SERUM is
praktisch voor gebruik thuis of in de salon. Geschikt voor alle soorten haar, is bijzonder
geschikt voor die geverfd, gebleekt, strepen of behandeld. Het is rijk aan herstellende
eigenschappen zoals omega- 3, omega- 6 en omega 9. ENERGY SERUM kan ook
gebruikt worden als voorbehandeling voor sterk beschadigd haar.
 doos :  150 ml spray fles 

  OLIE MIX 
Beschermende olie gezicht en hals voor gebruik als beschermende grens voor het gezicht
en hals alvorens de contour. Gemengd in kleur (ongeveer 5 ml) vermindert de
overgevoeligheid van de huid.
 doos :  60 ml fles met dispenser 
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