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MAKE- AGE
linje restrukturering

 linje restorative 
Dette er linjen av profesjonelle behandlinger Echosline dedikert til kvinner i alle aldre.
Beriket med Oceaxyl Botanic Complex laget av naturlige vannplanter, spiller en effektiv
omstilling, beskyttende og forsterkende for tørr, skadet, behandlet med flisete tupper og
tendens til å sprekke.

 OMSTRUKTURERING SHAMPOO 
Ideell for tørr, behandlet med flisete tupper og tendens til å sprekke. Beriket med Oceaxyl
Complex, pleier og tilfører fuktighet, beskytte og styrke stammen. Pluss :. Avgifte Handling
 boks :.  flasker med 250 og 1000 ml

 bifasisk RESTRUKTURERING CONDITIONER - pH 4 
Ideell for fint hår, utarmet og dehydrert, gjenoppretter vitalitet og volum uten å tynge,
innpakning stammen med en beskyttende film anti - brudd. Pluss :. Handling Anti
-Pollution
 boks :.  250 ml flaske

 HEALING MASK - pH 3,5 
Ideell for tørre, sprø og bearbeidet, disiplin, nærer og reparasjoner, hindrer dannelsen av
flisete tupper. Gir håret en mer ungdommelig, frisk og vital. Pluss :. Handling
Rebalansering etter en servicetekniker
 boks :.  potter 250 og 1000 ml

 LOTION uten å gjenopprette KYLLING 
Ideell for tørt, farget og utnyttet av kjemiske behandlinger. Dens bestemt formel beriket
med Oceaxyl Complex spiller en effektiv revitaliserende, fjerning av floker og oppmykning
som viser svekket hår, kjedelig og blottet for struktur til en optimal tilstand av glans, tone
og vitalità.Plus :. Handling Intensive Restrukturering 
 boks :.  10 ml hetteglass i en pakke med 12 stk

 MOUSSE styrkende 
Ideell for sprøtt hår, tørt og behandlet. Formulert med hveteprotein og solfilter, næring,
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gjenoppretter og beskytter håret fiber, forbereder det press for en eiendom full av volum.
Pluss : Handling bivalent : et vått hår gjør det lettere å kaste seg, tørt hår gir en naturlig
finish
. boks :  250 ml flaske .
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