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LINE K GEURENDE SHAMPOO

  Shampoo neutrale K 
Sterk geconcentreerde shampoo met tarwe -eiwitten. Reinigt zachtjes alle soorten praten
of discussie en het haar, waardoor het zacht en licht.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en spoel abbondantemente.Ripetere de operatie een tweede keer en spoel zeer goed.
Dep je haar met een handdoek en krijg styling.
Fles 250 ml
1000 ml fles 

  verzachtende shampoo K 
Sterk geconcentreerde shampoo met tarwe -eiwitten. Zachtjes reinigt alle soorten huid en
haar, waardoor ze licht en luchtig is.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en goed naspoelen. Herhaal dit een tweede keer en spoel zeer goed. Dep je haar met een
handdoek en krijg styling.
1000 ml fles 

  K Chocolade Shampoo 
Shampoo met tarwe eiwitconcentraat geschikt voor alle haartypes, op smaak gebracht
met chocolade. Het geeft het haar zachtheid, glans en beheersbaarheid.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en goed naspoelen. Herhaal dit een tweede keer en spoel zeer goed. Dep je haar met een
handdoek en krijg styling.
Fles 250 ml
1000 ml fles 

  Shampoo K room en aardbei 
Shampoo met tarwe eiwitconcentraat geschikt voor alle haartypes, geparfumeerde crème
en aardbei. Het geeft het haar zachtheid, glans en beheersbaarheid.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en goed naspoelen. Herhaal dit een tweede keer en spoel zeer goed. Dep je haar met een
handdoek en krijg styling.
Fles 250 ml
1000 ml fles 
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  K Melk Shampoo 
Shampoo met tarwe eiwitconcentraat geschikt voor alle haartypes, op smaak gebracht
met melk. Het geeft het haar zachtheid, glans en beheersbaarheid.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en goed naspoelen. Herhaal dit een tweede keer en spoel zeer goed. Dep je haar met een
handdoek en krijg styling.
Fles 250 ml
1000 ml fles 

  K Shampoo groene thee 
Shampoo met tarwe eiwitconcentraat geschikt voor alle haartypes, geparfumeerd met
groene thee. Het geeft het haar zachtheid, glans en beheersbaarheid.
 Gebruik:  Nat haar, breng een kleine hoeveelheid van het product op het haar, massage
en goed naspoelen. Herhaal dit een tweede keer en spoel zeer goed. Dep je haar met een
handdoek en krijg styling.
Fles 250 ml
1000 ml fles 
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