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 leczenie bardzo kosmetyczne przeznaczone do przywracania zdrowia w?osów, niezwykle
skuteczny dla tych, podkre?li? przez czynniki ?rodowiskowe, jest równie? idealny po lecie,
gdy s?o?ce i powietrze sól nie zwi?d?y i os?abi?y struktur? w?osów. Z absolutn? nowo?? :
Spadek fiolka leczniczy szampon i zapobiegawcze sprayu, mo?e spa?? w innowacyjny
system dostarczania gazu - wolne, opatentowanej niezwyk?ym powodzeniem, co pozwala
na uproszczenie sposobu aplikacji:bardzo prosty gest, aby by? bli?ej potrzeby fryzjerów i
ich klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu ?rodowiska. 

 13 CZYSZCZENIE ANTI - HAIR LOSS LOTION 
Mleczko z ekstraktów ro?linnych zawieraj?cych czynnik wzrostu do stymulacji kapilary.
Poprawia jako?? estetyczn? na w?osy i skór? g?owy, delikatnie oczyszcza i wzmacnia
cebulki w?osowe. Szczególnie nadaje si? do t?ustej skóry g?owy, ?ojotokowe i nieczyste.
 jak go u?ywa? :  po mokrym lakierem do w?osów do 13 razy 13 Oczyszczanie Anti -
wypadanie w?osów balsam bezpo?rednio na w?osy i masa? gruntownie. Sp?uka? i
powtórzy? drugi wniosek. Pozostawi? na oko?o trzynastu minut i sp?uka?.
 okno :  125 ml butelka.

 13 energetyzuj?cy ANTI - HAIR LOSS LOTION 
Skoncentrowany balsam do zabiegów leczenia utraty w?osów, oparta na ekstraktach
ro?linnych, zawiera czynnik wzrostu ? pobudzaj?c? aktywno?? kapilary. Prowitamina B5 i
witamina E anti-aging, opó?niaj?c proces utraty i poprawi? ogólny stan zdrowia w?osów.
Spray w 13 punktach i masa?u z opieki.
 jak u?ywa?  : Po umyciu w?osy lotion przeciw wypadaniu w?osów 13 Cleansing,
zastosowanie 13 energetyzuj?cy ANTI - wypadanie w?osów balsam, oddzielaj?c w?osy
palcami i spray 13 razy bezpo?rednio w katalogu g?ównym, abylekko naciska? palcami w
sposób ko?owy na skórze g?owy, aby wykona? masa? shiatsu. Propozycje : 1 w
przypadku znacznego w?osów zaleca si? stosowanie ka?dego dnia oko?omiesi?ca. 2 °
aby zapobiec wypadaniu w?osów zalecane stosowanie co najmniej 3 razy w tygodniu. 3 °
dla zm?czonych w?osów, cienkie i kruche zalecaj? stosowanie co najmniej dwa razy w
tygodniu przez d?u?szy okres.
 okno :  75 ml butelka .
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