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 línie ur?ené špeciálne pre farbené a ošetrené vlasy. Živiny a reštrukturalizácia akt na
keratín, ktoré vykonávajú klimatizácia. Vlasy získa hydratáciu, telo, jemnos? a lesk. 

  bohatej peny - univerzálny ošetrené vlasy šampón 
Univerzálny šampón, jemný pre ?asté použitie pre normálne a ošetrené vlasy. Opatrne
umyte kožu dáva vlasom objem a telo.
 box :  f?aše 250 a 1000 ml nádrž 10 lt 

  vyváženie farieb SHAMPOO 
Šampón špeciálne vyvinutý pre farebné a ošetrené vlasy. Obsahuje špeciálne povrchovo
aktívne látky s nízkym indexom podráždenie, vysoký ochranný ú?inok, jemne ?istí pokožku
a vlasy, nastavenie farieb.
 box :  250 ml 

  vyváženie farieb CONDITIONER 
Reštrukturalizácia a hydrata?ná maska ??pre farbené a ošetrované vlasy. Živiny a
reštrukturalizácia akt na keratín, ktoré vykonávajú klimatizácia. Dáva vlasom vlhkos?, telo,
mäkkos? a lesk.
 box :  150 ml f?ašu 

  MEADOW Plax 
Je silne detangling krém, reštrukturalizácia, vyživujúce a hydrata?né obsahujúce lúka olej
a materskú kaši?ku. V?aka týmto látkam blízko chemicky ošetrené vlasy okamžite
prevzia? telo a lesk prírodných vlasov. Vynikajúce výsledky sú aj na prírodné vlasy,
ku?eravé a suché, majú tendenciu sa zamota?.
 box :  poháre na 250 ml a 1 kg 

  ENERGY SERUM
živný roztok energizujúci pred a po ošetrení 
Živný roztok energizujúci pre- a post - ošetrenie vlasov, vykonáva klimatizáciou a
rekonštruk?nej. V?aka svojej vzorca spreje, ENERGY SERUM je praktický pre použitie
doma alebo v salóne. Vhodné pre všetky typy vlasov, je vhodný najmä pre tých, bielené,
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farbené, pruhovaný alebo lie?i?. Je bohaté na regenera?né vlastnosti, ako je omega 3,
omega 6 a omega 9. ENERGY sérum môže by? tiež použitý ako predúprava pre silne
poškodené vlasy.
 box :  150 ml sprej f?aša 

  OIL MIX 
Ochranný olej kontúry tváre a krku používa? ako ochranné hranice pre tvár a krk pred
aplikáciou farby. Zmiešané farby (asi 5 ml) znižuje precitlivenos? kože.
 box :  60 ml f?ašti?ka s dávkova?om 
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