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 reconstrui, c?lcat, proteja
O linie specific? de a reconstrui ?i de a proteja p?rul de fier, fara formaldehida. Sistemul
capilar în 3 pa?i : 

  LAPTE SAMPON BIOKERATIN 
Acesta a fost creat pentru a face parul uscat si fragil de hran? naturale ingrediente active,
moliciune, elasticitate ?i s?n?tate. 

  LAPTE DE TERAPIE reconstruirea total de polimeri 
Tratamentul este indicat pentru reconstruc?ia de p?r grav deteriorate. Formula pentru uz
profesional. Se rezolv? problema fisurilor, chiar foarte serios. Repara?ii cuticulele
construirea unui web polimer durabil. 

  LAPTE SERUM TERAPIE reconstruirea TOTAL 
Este un ser creat de eficien?? excep?ional? ?i reconstrui îndreptat p?rul. Se aplic? la
lungimi f?r? cl?tire.
instruc?iuni pentru a utiliza reconstruc?ie sistem capilar în 3 etape. Pasul 1 : Sp?la?i-v?
p?rul cu lapte SAMPON BIOKERATIN ?i cl?ti?i bine. Pasul 2 : pour LAPTE DE TERAPIE
TOTAL POLYMER reconstruirea într-un castron de nuan??. Doza variaz? în func?ie de
starea de deteriorare a parului si de lungimea sa. Aplicati produsul cu o perie tent?,
distribui saturarea fiecare fir ?i împ?r?ind p?rul în sec?iuni. Aduna -ti parul cu o pereche de
cle?ti ?i aplica un set de c??ti de celofan care a avut grij? s? fie practicat aici trei g?uri. A
pus sub o surs? de c?ldur? uscat? (sau l?mpi casca), pentru cel pu?in 10 minute. Scoate?i
capacul ?i l?sa?i p?rul s? se r?ceasc?. Cl?ti?i bine. Pasul 3 : Dup? ce a?i scos produsul din
Etapa 2, se aplic? LAPTE seric? de toate lungimile, f?r? cl?tire ?i uscare a lui final?. Dup?
efectuarea
tratamentîn cele trei faze vor primi un fir de p?r extraordinar de buna si restaurat. 
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