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 conceput special pentru culoare si parul tratat. Nutrien?ii ?i actul de restructurare pe
keratina, care efectueaz? o condi?ionare. Parul dobânde?te hidratare, corp, moliciune ?i
str?lucire. 

  spuma RICH - Universal tratate sampon de par 
Sampon universal, blând pentru utilizare frecvent? pentru par normal si tratate. Se spal?
u?or pielea poate indica ?i volumul de p?r ?i corp.
 cutie :  sticle de 250 ?i 1000 ml rezervor de 10 lt 

  COLOR Balsam de Echilibru 
Sampon special conceput pentru parul de culoare ?i tratate. Acesta con?ine tensioactivi
speciale, cu indice scazut de iritare, ac?iune de protec?ie ridicat, cur??? delicat pielea ?i
p?rul setarea de culoare.
cutie  :  250 ml 

  COLOR ECHILIBRARE CONDITIONER 
Restructurarea ?i hidratare masca pentru par colorat ?i tratate. Nutrien?ii ?i actul de
restructurare pe keratina, care efectueaz? o condi?ionare. Acesta ofer? umiditate de par,
corp, moliciune ?i str?lucire.
cutie  :  150 ml flacon 

  MEADOW Plax 
Este o crema puternic detangling, restructurare, hranitoare si hidratante care con?in
semin?e Meadow ulei ?i Royal Jelly. V? mul?umim pentru aceste substan?e lâng? parul
tratat chimic ?i asume imediat corpul ?i str?lucirea natural? a p?rului. Rezultate excelente
sunt, de asemenea, pe par natural, cre? ?i uscat, ele tind s? devin? înnodate.
cutie  :  borcane de 250 ml ?i 1 kg 

  ENERGY SERUM
solu?ie de nutrien?i pre energizant ?i post-tratament 
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Solu?ie de nutrien?i energizant pre - ?i post-tratament de par, efectueaz? o condi?ionare ?i
reconstructiva. Datorita spray-uri de formula, ENERGY SERUM este practic pentru
utilizarea la domiciliu sau în salon. Potrivit pentru toate tipurile de par, este deosebit de
potrivit pentru cei albite, vopsite, cu dungi sau tratate. Acesta este bogat în propriet??i de
regenerare, cum ar fi omega 3, omega 6 ?i omega 9. ENERGIE SERUM poate fi folosit ?i
ca pre - tratament pentru p?r deteriorat puternic.
cutie  :  150 ml flacon cu pulverizator 

  OIL MIX 
Ulei de protec?ie a contura fata si gat de a folosi ca o limit? de protec?ie pentru fata si gat
inainte de a aplica culoarea. Amestecate în culoare (aproximativ 5 ml) reduce
hipersensibilitate a pielii.
cutie  :  60 ml flacon cu dispenser 
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