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TECH NATURALE: REPLUMPING
elasticitatea si hidratant pentru piele si par

SAMPON pH 5.5-REPLUMPING
elasticitatea si crema hidratanta pentru toate tipurile de p?r cu fitoceutici de prun
Textura cremoasa care creeaza o spuma corpolent ?i bogat. Cur??? u?or f?r? a modifica
structura de p?r. Con?ine fitoceutici extrase din prune sunt bogate in polifenoli si
flavonoide antioxidanti care ac?ioneaz? împotriva radicalilor de contracarare procesul de
îmb?trânire a celulelor si protejarea astfel organismul nostru. De asemenea, , prune sunt
bogate in vitamina A, vitamine B (B1, B2 ?i PP , ) si vitamina C (5 mg). Printre mineralele
sunt potasiu , fosfor, magneziu si calciu. Tensioactivi u?oar? u?or curata si hidrateaza ,
ulei esential de petitgrain pentru un exerci?iu de ac?iune elasticizing ?i compactarea.
ambalaje: sticle de 250 ?i 1000 ml.

REPLUMPING conditionat pH 4.0
elasticitatea si crema hidratanta pentru toate tipurile de p?r cu fitoceutici de prun
Formulat pentru a untangle , compact ?i da elasticitate noi la fiecare tip de p?r. Con?ine
fitoceutici extrase din prune sunt bogate in polifenoli si flavonoide antioxidanti care
ac?ioneaz? împotriva radicalilor de contracarare procesul de îmb?trânire a celulelor si
protejarea astfel organismul nostru. De asemenea, , prune sunt bogate in vitamina A,
vitamine B (B1, B2 ?i PP , ) si vitamina C (5 mg). Printre mineralele sunt potasiu , fosfor,
magneziu si calciu.
ambalaj: tub de sticla de 1000 ml 150 ml , , plicuri de 12 ml.

SUPERACTIVE-REPLUMPING p?r umplere pH 5.0
umflare ?i compactarea ser cu acid hialuronic
Produs de puternic efect cosmetic. Acest tratament profesional numai în executabil ,
interna?ionale, compact, beefing ?i structura de p?r compacte. Permite par s? p?streze
cutelor mai mult. Tratamentul dureaz? 6-8 ?ampoane. Contine acid hialuronic, ale c?ror
molecula este format? din dou? zaharuri care sunt în m?sur? s? garanteze un puternic
hidratare si protectie la stres.
modul de utilizare: dup? ce aplica?i sampon si balsam REPLUMPING REPLUMPING , în
cazul în care este necesar, DAB off parul si continua cu aplicarea de p?r umplere
profesionale (circa 25 g pentru întregul cap). L?sa pentru 10 minute apoi clatiti. Continua
cu un stil. UMPLUTUR? de p?r poate fi folosit în sursa de c?ldur? umed? , pentru a reduce
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la 5 minute de expunere.
ambalare: flacon de 1000 ml.

SUPERACTIVE REPLUMPING p?r de umplere-pH 7,2
lichid de umflare ?i compactarea cu acid hialuronic
Este un concediu pe un puternic efect cosmetic. Acest compact no-cl?tire tratament ,
tonuri ?i beefing structura parului. Permite falduri s? dureze mai mult ?i are un efect
excelent de umiditate. Contine acid hialuronic, ale c?ror molecula este format? din dou?
zaharuri care sunt în m?sur? s? garanteze un puternic hidratare si protectie la stres.
modul de utilizare: dup? ce aplica?i sampon si balsam REPLUMPING REPLUMPING , în
cazul în care este necesar, DAB off parul si continua cu fixativ de umplere (aproximativ 3 g
pentru întregul cap). A nu se cl?ti. Continua cu un stil.
de ambalare: 5gr vaporizator nici un gaz la 100 ml.
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