
 

  
Hår Rettetang - ACAI THERAPY

A?AÌ NATURLIG BEHANDLING
100 % naturlig behandling for håret sexy , glatt og krusfritt
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A?AÌ NATURLIG BEHANDLING
100 % naturlig behandling for håret sexy , glatt og krusfritt

 kraften i Amazonas for å lage vakre hår naturlig.
Teknologien av produkter A?AÌ er nyskapende og Sugarcane Cystein inneholder :. Aktiv
ingrediens utvunnet fra sukkerrør, som utfører funksjonen til en bærer av det aktive
prinsipp fra bær av A?aì kanalen, til stede i høy konsentrasjon
Den A?ai er en frukt av Amazonas, og høyt antioksidant næringsstoff. Den A?aì terapy
representerer en revolusjon i behandling og gjenoppbygging av håret, faktisk IEA ¤ AU er
kjent for følgende funksjoner :
- Antioksidanter : de beskytter cellene mot frie radikaler, og derfor mot skader forårsaket
av oksydasjon, noe som er grunnen til at det er tilordnet en rolle i forhindring av kreft og
kardiovaskulære sykdommer så vel som en forsinkende virkning på de degenerative
prosesser av aldring av legemet. Den antioksidant virkning ekstraordinære dell'A?aì
stammer fra en
spesielt høy konsentrasjon av antiocianine. Frukten har ORAC verdi (Oxygene Radical
Absorbance Capacity) hadde høyest blant alle frukter og grønnsaker undersøkt hittil.
- Oljer og fett - omega : Umettet fett som brukes til organiske prosesser av konstruksjonen
i kroppen. For poly - ikke- mettet, skyldes også en beskyttende virkning på arterier og en
bedre effekt på huden. A?aì har en struktur nesten perfekt fettsyre som er svært lik den av
olivenolje.
- Vegetabilske proteiner
- Jern og kalsium
- Vitamin A, B1, B2, B3, E og C 

Behandlingen sikrer 

 AÌàAÌ :
- GLATT naturlig effekt
- Slett CRESPO
- DONA SHINE
- Gir fuktighet HAIR
- Omstilling er MEGET.

 metode for bruk :  vaske håret med sjampo pre restrukturering. Tørr 80% vann. Separer
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håret inn i seks seksjoner, og med hjelp av en kam og børste, gjelder A?aì. For å få rett
hår, dekker og la stå i 15 minutter. Tørk opp til 90 % med luft varme / varmt vann. Re -
dele opp håret i seksjoner og fortsett til trinn seks av tallerkenen om ti profesjonell
Noen ganger, forme håret tilbake. Skyll og bruke maske, la det på i 5 minutter.
Før tørking håret, gjelder styling og tørking.
 boksen.:  1000 ml flasker med dispenser 
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