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• KEIRAS LINE-AGE PROTECTION
antioxidant a Antiaging s rastlinných kme?ových buniek

ŠAMPÓN VEKU OCHRANY
Obohateného o kme?ové bunky, ktoré aktivova? vlhkos? rovnováhy je ideálny vyživujú a
posil?ujú všetky typy ich ochrany z po?asia poškodenia a starnutia. Chráni dáva telo a
lesk. Chránené vlasy sú hebké a lesklé "žiariace" obnovenej mládeže.
balenie: f?aša 250 ml.

MASKA VEKU OCHRANY
Ideálne pre všetky typy vlasov úkony v sú?innosti s KEIRAS šampón veku ochrany. V
kombinácii s Wellness vlasy prírodné regenera?né zložky a ich ?alšia podstatná hmatové
a strážené za rekonštruované prítomnos? kme?ových buniek, ktoré regenerujú pokožku
hlavy "starnutia škody.
balenie: skúmavky s objemom 250 ml a 500 ml pohár.

PRESTAVBA SÉRUM VEKU OCHRANY
pohá?aný keratín
Ideálne pre všetky typy vlasov je koncentrované sérum KEIRAS obnovu kme?ových
buniek je ochrana ur?itého veku a keratín, dop??ajúci lie?ba KEIRAS AGE PROTECTION
"udržiavanie a rozširovanie dlho ú?inky. Kme?ové bunky sú aktivované rovnováhu
vlhkosti, zatia? ?o keratín zabezpe?uje konzistentnos? a pevnosti vlasov, rekonštruk?né
?innosti pre výsledok
obnovenej mládeže.
návod na použitie: pred použitím dobre pretrepa? použitie a dlho výrobku. Umyte si vlasy
s ŠAMPÓNOM KEIRAS veku ochrany a použi? MASKU KEIRAS veku ochranu. Na vlhké
vlasy uterákom vysušené vlasy 10/15 ml séra vek KEIRAS nasadi? ochranu po celej svojej
d?žke. Masáže aj na u?ah?enie prenikanie produktu a nechajte pôsobi? 5 minút.
Nepoužívajte opláchnite a vysušte ako obvykle. Ak chcete použi? dosky.
balenie: f?aše 80 ml.

• ZHUS?UJÚCA-tenké vlasy s kolagénu a kyseliny hyalurónovej
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ŠAMPÓN VOLUME BOOST
Umož?uje silný objemový efekt v?aka výhody kolagénu a kyseliny hyalurónovej. Moc
tonikum kolagénu a textúrovanie vracia ku?eravé vlasy tenšie "kým Kyselina hyaluronová
dáva výživa a Hydratácia je podporuje regeneráciu vlasových folikulov.
balenie: f?aša 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SÉRUM
Ideálne pre jemné vlasy, ktoré chýba objem a majú tendenciu sa vyrovna?. Obohatené
kyselinou hyalurónovou vyživujú a hydratujú do h?bky "a"kolagénu, ktorý dodáva objem a
telo"zosil?uje a densifica vlasové vlákno je posilnenie zospodu. Viac objemné vlasy
"konkretizova?" žiariace zdravie a energie.
balenie: f?aša 100 ml.
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