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ISKREM GREEN
'grønn' linje av behandlinger med biologisk aktivt virkestoff

 ISKREM GREEN er den nye grønne linje med profesjonelle behandlinger ultra følsom,
dedikert til Hairstylists og alle mennesker som foretrekker mer naturlige produkter og mer
delikate, med Active Ecocertificatiche biologiske og minimere risikoen for allergier og
sbquo, allergier og irritasjoner, med en bestemt funksjon for sensitiv hodebunn og
lysfølsomt og redusert miljøbelastning.
Inebrya sende alle produkter ISKREM GREEN konstant og streng kontroll av laboratorie-
og produksjons å sertifisere formuleringer uten SLS eller SLES, parabener gratis, ingen
fargestoffer, ingen duft eller duft allergen - fri, med en mengde nikkel, krom og kobolt
mindre enn en del i en milione.A fullføre serien GREEN legger den nye linjen etter
behandling, med sikte på å dedikere farget og kjemisk behandlet hår til et bestemt
program ultra mild og naturlig, men svært teknisk og yrkesrettet.

 SENSITIV SHAMPOO 
Beroligende Shampoo for sensitiv hud. Har et mildt rengjøringsmiddel for å forhindre
irritasjon.
 boks :.  flasker med 300 og 1000 ml

 sensitiv hodebunn LOTION 
Beroligende fuktighetskrem for sensitiv hud, uten skylling. Det hydrater og lindrer følsom
og irritert hodebunn, redusere irritasjon og kløe, og bidrar til å gjenopprette den naturlige
pH-verdi på huden etter kjemisk behandling.
 boks :.  av tuten flaske med 125 ml

 GENTLE SHAMPOO FUKTIGHET 
Fuktighetsgivende sjampo for alle hårtyper. Hydrater selvfølgelig nærer dypt og myker
effektivt, og bringer mineraler og polysakkarider å gjøre håret mer tonet og vital.
 boks :.  flasker med 300 og 1000 ml

 INTENSIV fuktighetsmaske 
Nærende maske intensiv handling. Effektivt detangles og nærer alle hårtyper, og etterlater
den myk og smidig.
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 boks :.  flasker med 300 og 1000 ml
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