
 

  
Tratamente - de îngrijire a p?rului - KOMIS

GENEA

 info@privatelabelkomis.com

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/komis

GENEA

• ECHILIBRARE pH 6.2 baie
Conceput special pentru cur??area scalpului ?i a p?rului gras.
Ingrediente: anionici/non-ionici ?i amfoteri , glicolic extracte de urzica, brusture,
Mesteacan, acid citric.
• Lotiune de NORMALIZAREA pH 6.0
Împotriva o condi?ie persistent? oiliness ?i suferin?a de la nivelul scalpului.
Ingrediente: extract de glicolic de portocaliu ?i citric acid , factor hidratant de ment?.
• BAIE SIMILAR CU SEBUM
Pentru o foarte delicata cur??area p?rul uscat ?i/sau , stresat, de frecvente spalat cu
sampon mult prea agresiv.
Ingrediente: anionici/non-ionici ?i amfoteri condi?ionat , capilar, proteine vegetale
hidrolizate , citric acid.
• Lotiune de NORMALIZAREA pH 5.8
Pentru a fi utilizate atunci când exist? un deficit în produc?ia ?i/sau de distribu?ie de
sebum pe pielea capului si parul.
Ingrediente: glicolic extract de Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa, moisturisers,
alantoina Lanolina este solubil în ap?, hidrolizate proteine vegetale, acid glicolic.
• ULEI DE CUR??ARE
Pentru o adâncime de cur??are a scalpului.
Ingrediente: ulei de ricin derivatele ulei de Jojoba, ulei de Avocado este lini?titor agent
lanolina.
• RETREADER PENTRU TULPINILE
Parul poros este fragil ?i lipsit de luciu.
Ingrediente: ulei de migdale dulci, Jojoba pe , germeni de grau si avocado ulei de ricin
hidrogenate.
• TRATAREA baie pH 5.5-KERATINIZARII carcinom
Pentru parul fragil este fragil sau deteriorat la permanentul si oxidanti.
Ingrediente: anionici/non-ionici ?i amfoteri , capilar, conditionat, mentol alantoina, Zeina
este citric acid.
• MASAJ lo?iune pentru picioare pH 5.0
Pentru parul deshidratat si s?rac în minerale , opac, fragil ?i lipsit în elasticitate.
Ingrediente: glicolic extract de coada-calului , complex de s?ruri minerale în solu?ie, factor
hidratant natural.
• MASCA HRANITOARE pentru TULPINILE de pH-ul 3.0
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Pentru p?rul deteriorat de tratamente chimice prea agresiv , fragil, fragil sau deteriorat de
la permanentul si tratamente care pot modifica structura de tulpini de oxidare.
Ingrediente: Ulei de Jojoba ?i semin?e de in , condi?ionat cationici hidrolizate minerale de,
alantoina, protein? vegetal?.
• CREMA protectoare pH 5.5
Crema de protec?ie atunci când se face si tratamente chimice agresive, cum ar fi
permanentul , culori, etc.
Ingrediente: ulei de germeni de grâu alcooli gra?i Jojoba pe , ulei esential de rozmarin,
salvie , Lavanda, glicolic extracte de musetel , Melissa, Aloe , Soia, alantoina este citric
acid.
• UMIDITATE CREAM masca pentru SCALP uscat pH 4,5
Pentru pielea deshidratata este lipsit? de sebum.
Ingrediente: Lanolina pe solubil în ap? alcooli gra?i Jojoba Ulei , proteine vegetale
hidrolizate, acid citric.
pachet:
• B?ile ?i petrol în sticle de 200 ?i 1000 ml;
• lo?iune în 8 ml flacon Pack 6 buc;
• flacon picurator extrase din 20 ?i 50 ml;
• în esen?? flacon picurator de 20 ml;
• masaj lo?iune în 10 ml din fiola Pack 6 buc;
flacon 200 ml • masca hranitoare;
• protec?ie crema si masca hidro crema de în ghivece de 500 ml.
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