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laboratoare de cercetare ?i dezvoltare 

 Hantesis Corall BIO - n?scut : o linie de produse pentru reconstruc?ia permanenta a
parului deteriorat de condi?iile meteorologice nefavorabile, de substan?e, cum ar fi clorul
sau tratamente chimice, produse de colorare prea agresive de la super- iluminat sau
albire.
BIO - Corall, bazat pe coraline, amino Keratina, Provitamina B, vitamina A ?i E, realizeaz?
o reconstruc?ie direct în p?r, în cazul în care acesta este deteriorat iremediabil. Lacortexul
Coraline este bogat în substan?? extrem de hidratant pentru piele ?i p?r, în ?esuturile sale
sunt amino-acizi, uree, fructoz? ?i vitamina PP, care da puterea de p?r, vitalitatea,
str?lucirea ?i catifelarea, reconstruc?ia ei. Provitamina B hranesc parul ceea ce face
moale, neted? ?i lucioas? ca m?tasea.
Vitaminele A si E au un anti - oxidant lupta radicalilor liberi, ac?iunea lor a pielii anti-
îmb?trânire ?i men?ine p?rul s?n?tos ?i viguros. Hidrolizat Keratina, fiind o substan??
similar? Natural Keratin, aduce hran?, moliciune, puterea ?i str?lucire la tot p?rul. 

  K - CORAL SAMPON 
CORAL K - SAMPON pe baz? de alge Reef, este un sampon pentru reconstruc?ia total? a
p?rului deteriorat prin tratamente chimice prea agresive. Bogat în aminoacizi de keratina,
Pro Vitamina B, vitaminele A ?i E, efectueaz? o reconstruc?ie permanent ?i anti - oxidant,
previne imbatranirea pielii si tulpina.
Metoda  de utilizare  : Aplica?i cantitatea necesar? pentru a uda par si masaj usor. Se
cl?te?te ?i se repet?, dac? este necesar. Proceda la aplicarea de ulei Re - constructiv? sau
Coral.
pachet   :. 250 ml flacon

OIL  RE - CONSTRUCTIVE 
OIL Reconstructiva este un ulei bogat în vitamine, substan?e Alge Reef ?i antioxidan?i
care lupt? împotriva radicalilor liberi ?i previn îmb?trânirea a tulpinii. Consolidarea, de
asemenea, structura de keratina de par, le da putere, corp ?i vitalitate.
Metoda  de utilizare  : dupa samponare cu K - Coral Sampon, distribui
RE - CONSTRUCTIVE lungimi OIM ?i sfaturi, maseaza usor zonele care urmeaz? s? fie
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tratate. Las? pe timp de 5-10 minute. Cl?ti?i bine cu ap? cald?.
pachet   :. 150 ml flacon

 alge de coral MASK 
Alge marine Reef, alge de coral masc? este o masc? hr?nitoare pentru reconstruc?ia
total? a p?rului deteriorat prin tratamente chimice prea agresive. Acesta este bogat în
substan?e legate de keratina naturale, vitamine B, A ?i E, care reconstrui structura intern?
a p?rului ?i au un anti - oxidant, prevenirea îmb?trânirii pielii ?i a p?rului.
Metoda  de utilizare  : dupa samponare cu K - Coral, elimina excesul de ap? prin
tamponare cu un prosop. Aplica?i cantitatea necesar? de alge de coral MASCA, se
acoper? cu un capac de plastic ?i apoi din nou cu un prosop. Se las? la macerat timp de
5-10 minute. Cl?ti?i bine cu ap? cald?.
pachet   :. 150 tub ml

 SILK pic?turi 
SILK DROPS este o condi?ionare complex, hr?nitoare, str?lucire ?i adjuvant, util în
prevenirea varfuri despicate.
Metoda  de utilizare  : Distribuirea 2-3 pic?turi de produs pe vârful degetelor ?i se aplic? la
lungimea ?i capetele. Folosi pe parul umed sau uscat.
pachet   :. 30 ml flacon dozator

 SHINING MIST 
SHINING MIST este un lac de pulverizare f?r? gaz care, datorit? ingredientelor sale active,
d? moliciunea de p?r ?i un luciu subtil, eliminarea electricit??ii statice.
Metoda  de utilizare  :. Spray direct pe p?r de la o distan?? de 25-30 cm de p?r
pachet   :. Nu sticla cu pulverizator de gaz de 150 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

