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ÈQUILUX
cu concentra?ie mare de extracte botanice

 ÈQUILUX con?ine cea mai mare concentra?ie de extracte botanice care Elegy a
conceput vreodat?. El a dorit întotdeauna pentru a ob?ine cele mai multe de produse ?i
numai dup? cercetarea profund? a fost posibil s? se ia într-adev?r profite de abundente
extracte naturale atât de mult pentru a defini de lux. 

  PRIME 
Este un fito - compozit pentru curatare profunda si de suprafata a dermului. Maximiza
rezultatul de tratament ca urmare a ac?iunii de activarea ?ampon profund? ?i tratamente.
Adecvate în special în prezen?a de seboree, hiperhidroza, matreata si toamna.
Instructiuni de utilizare :. aplic? de la 5 la 10 ml pe derma, se distribuie uniform ?i pielea de
masaj bine, a?tepta?i pentru PRIME ac?ioneaz? pentru cel pu?in 3 minute ?i apoi continua
cu tratamentul dorit
pachet   :. 150 ml din sticl?

 ENERGY TEA 
polivalent, regenerare, purificare
Pentru toate tipurile de par, potrivite pentru utilizarea de zi cu zi. El ajut? pentru a cur??a
p?rul ?i scalpul de impuritati, îmbun?t??irea luminozit??ii ?i volum, oferind prospe?ime ?i
vigoare la nivelul scalpului. Formulat cu o concentra?ie mare de extracte botanice de Tea
Tree Oil, ulei de jojoba, Aloe Vera ?i ment?.
Instructiuni de utilizare : Aplicati o cantitate mica, se cre?te dup? cum este necesar. Masaj
u?or, se las? timp de dou? minute ?i se cl?te?te. Repeta?i procesul.
pachet   : sticle de 50, 250, 1000 ml ?i eco - Pack de 5 L.

 sp?la?i u?or 
cur??are blând, lini?titor, de purificare
Potrivit pentru pielea sensibil? ?i c? de copiii dumneavoastr?. Potrivit pentru utilizarea de zi
cu zi, ajut? pentru a curata parul si scalpul de impuritati, îmbun?t??irea luminozitate ?i
naturale?e. Respecta?i Scalp recrearea statului optim pentru o crestere naturala a parului.
Produs cu o concentra?ie mare de extracte botanice proteinele din lapte ?i Aloe
Barbadensins.
Instructiuni de utilizare : Aplicati o cantitate mica de produs, masaj u?or, se las? timp de
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dou? minute ?i apoi cl?ti?i. Repeta?i.
pachet   : sticle de 50, 250, 1000 ml ?i eco - Pack de 5 L.

 afine - UP 
cu extract de afine, colagen hidrolizat ?i aloe barbadensins
Potrivit pentru piele sensibila ca cea a copiilor, adecvat pentru utilizarea de zi cu zi, s?
contribuie, împreun? cu alte produse din linia, ob?inerea unui efect de volumizator ?i
regenerare cu aten?ie curata scalpul, f?r? a ataca aceasta.
Instructiuni de utilizare : Aplicati o cantitate mica de produs, masaj u?or, se las? timp de
dou? minute ?i apoi cl?ti?i. Repeta?i.
pachet   : sticle de 50, 250, 1000 ml ?i eco - Pack de 5 L.

 SILK TERAPIE 
polivalent, condi?ionat,
de protec?ieDemonstrat pentru a da volum, stralucire si corp. Protec?ie ridicat? împotriva
razelor UV, usc?tor de p?r ?i pl?ci.
Potrivit pentru utilizarea de zi cu zi, indicat pentru a înviora parul slab din cauza smogului
ac?iune oxidant. Bun pentru toate tipurile de p?r, ac?iunea sa se ??bazeaz?
peconcentra?ia mare de extracte botanice ?i proteine ??de m?tase, în plus fa?? de KRC
(Plângerile Keratina Complex).
instruc?iuni de utilizare: Se aplica uniform pe parul tau la fel de vaporizare este necesar. În
cazul în care se recomand? stem arat? o mai mare con?tientizare a pieptene ?i spray de
mai multe ori. Nu cl?ti?i. Apoi, trece la serviciile ulterioare sau a cutelor cu produse de
styling adecvate.
pachet   : sticle de spray de 50 ?i 125 ml, eco - pachet de 5 L.

 încet 
Încet conditionat este un tratament intensiv de hidratare ?i de reechilibrare a obliga?iunilor
pe care o compun. Varietate bogata de extracte botanice ?i îmbun?t??it? cu KRC
(Plângerile Keratin Complex), este conceput pentru a îmbun?t??i maleabilitatea ?i luciu de
p?r.
Instruc?iuni de utilizare: Aplicati uniform peîntreaga lungime, spori?i în care prezen?a
porozitatea este mai mare. Timpul de expunere poate varia între 5 ?i 15 minute, în func?ie
de intensitatearezultat pl?cut.
pachet   : sticle de 50, 250, 1000 ml ?i eco - Pack de 5 L. 
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