
 

  
Tratamente - de îngrijire a p?rului - EUGENE PERMA

ESEN?IALE

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

ESEN?IALE

Cercetatorii Eugene Perma au identificat diferite surse de dezechilibru a parului ?i elabora
ritualurilor de frumuse?e personalizate , pentru a r?spunde nevoilor specifice de orice fel.
Cu ESSENTIEL de Eugene Perma Professionnel este
Cercetarea este în serviciul vitalitatea p?rului ?i ofer? tratamente de înalt? precizie cu
ingrediente active noi.
Avantaje: fiecare produs este conceput ca o , prima presare, pentru a ob?ine un tratament
care p?trunde adânc în p?r sau fibre de scalp pentru a da de pe ac?iunea de ingredient
activ , de-a face cu o problem? specific? în profunzime, ?i d? un sentiment plin de
bun?starea. Toate produsele sunt testate dermatologic.
ESSENTIEL tratamente oferim o linie pentru fiecare nevoie de parul sau scalpul , fiecare
cu o tehnologie de baz? diferite ?i o culoare de referin?? diferite. Acesta face parte din
gama de p?r ar?tând NUTRIGENESSE sensibilizate ?i ultra-sensibilizat.

NUTRIGENESSE SAMPON
uscat? ?i sensibilizat par cel mai bun vanzator de ESSENTIEL
Ceramidik complex , Mimetic bazate pe ceramide, reface echilibrul lipidic de p?r cu o buna
furnizare de lipide esen?iale. Repara?ii de daune din fibre de beton lipidice , prevenirea
ruperii parului ?i reapari?ia despicarea varfurilor. P?rul împreun? în întreaga lor de tineret.
Perfect deslu?ite se regenereaz? ?i nu mai este afectat de episoade de , uscare, . Sampon
hr?ne?te ?i restructureaz? fibra de p?r este datorit? un efect de netezire pe cuticula pentru
l, azione Ceramidik complexe.
Rezultatele cautarii: feed-uri joac? ?i restructureaza fibra. V? ajut? s? untangle parul. D?
moliciune ?i luminozitate.
de ambalare: 5gr 250 ?i 1000 ml.

ULEI de tratament corp ?i p?r
trebuie s? haves de ESSENTIEL
Ulei tratament este un moment reale de placere pentru a da away întregul corp ?i p?r.
Este un ritual de lux, care restabile?te p?rul lucios ?i moliciune extreme. Uleiul are
proprietati exceptionale. Textura non-grasa dezv?luie toate frumusetea parului ?i hr?ne?te
fibra lor profund.
Rezultatele cautarii: penetreaz? imediat în p?r. Intareste si revitalizeaza. Hidrateaz? în
profunzime.
ambalare: flacon de 100 ml.
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