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• RÓWNOWA?ENIE pH 6.2 k?piel
Specjalnie zaprojektowany do oczyszczania skóry g?owy i w?osów przet?uszczaj?cych.
Sk?adniki: anionowe/nie jonowe i amfoterycznych , glikolowy wyci?gi z pokrzywy, ?opian ,
Brzoza, cytrynowy kwas.
• NORMALIZUJ?CY balsam pH 6.0
Przeciwko trwa?y stan wazeliniarstwo i cierpienia skóry g?owy.
Sk?adniki: ekstrakt glikolowy kwas cytrynowy i pomara?czowy , Mint czynnik nawil?aj?cy.
• K?PIEL PODOBNE DO SEBUM
Dla bardzo delikatne oczyszczanie w?osy suche i/lub , podkre?li?, przez cz?ste mycie
szamponem zbyt agresywne.
Sk?adniki: anionowe/nie jonowe i amfoterycznych , kapilarnej, klimatyzacja hydrolizowane
bia?ko ro?linne , kwas cytrynowy.
• NORMALIZUJ?CY balsam pH 5,8
Aby by? u?ywany, gdy istnieje niedobór w produkcji i/lub dystrybucji sebum na skórze
g?owy i w?osach.
Sk?adniki: ekstrakt glikolowy Aloe , Hamamelis, Dziurawiec , Melissa, nawil?aj?ce
alantoina lanolina jest rozpuszczalny w wodzie, hydrolizowane bia?ko ro?linne, kwas
glikolowy.
• OCZYSZCZANIE OLEJU
Do g??bokiego oczyszczania skóry g?owy.
Sk?adniki: olej rycynowy pochodne olej Jojoba, olej z awokado jest koj?cy agenta lanolina.
• RETREADER DO PNI
W?osy porowate jest kruche i pozbawione po?ysku.
Sk?adniki: olej s?odkich migda?ów, Jojoba w , Kie?ków pszenicy i awokado uwodorniony
olej rycynowy.
• K?PIEL leczenie pH 5.5-KERATINIZING rak
Dla ?amliwe w?osy ?amliwe lub uszkodzony z trwa?ej ondulacji i utleniaczy.
Sk?adniki: anionowe/nie jonowe i amfoterycznych , kapilarnej , Konfekcjonowanie, mentol
alantoina, Zeina jest kwas cytrynowy.
• MASA? balsam do nóg pH 5.0
Odwodnione w?osów i ubogich w minera?y , nieprzezroczysty, kruche i brak
elastyczno?ci.
Sk?adniki: ekstrakt glikolowy skrzyp , Kompleks soli mineralnych w roztworze, naturalny
czynnik nawil?aj?cy.
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• OD?YWCZE maska pH 3.0 wynika
Dla w?osów, uszkodzone przez zbyt agresywne Zabiegi chemiczne , kruchy, kruche lub
uszkodzony z trwa?ej ondulacji i utleniaj?ce zabiegi, które mo?na zmieni? struktur? ?odygi.
Sk?adniki: Olej Jojoba i kationowe klimatyzacja nasion lnu hydrolizowane bia?ko ro?linne ,
alantoina, minera?ów.
• KREM ochronny skóry pH 5.5
Krem ochronny przy podejmowaniu i agresywne chemiczne zabiegi trwa?ej ondulacji ,
kolory , itp.
Sk?adniki: alkohole t?uszczowe kie?ków pszenicy olej Jojoba jest , olejku z rozmarynu,
m?drzec , Lawenda, glikolowy wyci?gi z rumianku , Melissa, aloes , Soi, alantoina jest
kwas cytrynowy.
• Maska Nawil?aj?ca krem do suchej skóry g?owy, pH 4,5
W przypadku skóry odwodnionej brakuje ?oju.
Sk?adniki: lanoliny rozpuszczalnych w wodzie t?uszczowych alkoholi Jojoba olej ,
hydrolizowane bia?ko ro?linne, kwas cytrynowy.
pakiet:
• k?piele i oleju w butelkach 200 i 1000 ml;
• balsam w 8 ml fiolka opakowanie 6 szt;
• butelka kroplomierzem pochodz?cych z 20 i 50 ml;
• w istocie butelka kroplomierzem z 20 ml;
• masa? balsam w 10 ml fiolki opakowanie 6 szt;
• od?ywcze maska 200 ml butelka;
• Ochronny krem i maska hydro-krem w doniczkach 500 ml.
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