
 

  
Lie?ba - Starostlivos? o vlasy - ITELY

SYNERGICARE-INSTANT HLADKÝ
ošetrenie pre ku?eravé vlasy

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328
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Itely výskumné laboratóriá vyvinuli exkluzívny zaobchádzania ur?ené špeciálne na
starostlivos? o ku?eravé a nepoddajné vlasy. Z prvej žiadosti môžete vidie? výsledky:
vlasy viac disciplinovaní "kompaktný a ?ahko sa roz?esávajú. INSTANT hladký je rituál
pohody dosta? hodvábnou srs?ou je dokonale hladký a mimoriadne jasný. Výrobky
SYNERGICARE INSTANT hladké dosved?i?, že nemôže by? dokonalé harmóniu medzi
prírodou a technológia sú všetci striktne Sles zadarmo. Absencia sodný Lauryl sulfát je
prací prostriedok, ktorý ?asto spôsobuje podráždenie "znižuje agresivitu šampón na
pokožku hlavy a vlasy, rešpektuje jeho prírodné krásy. Všetky kolekcie SYNERGICARE je
"naozaj" povrchovo systém kože-kompatibilné a ve?mi mierne. Žiadne parabény a
formaldehyd "INSTANT hladké zais?uje bezpe?nejšie používanie" najmä pre tých, ktorí
majú citlivú pokožku. Používanie konzerva?ných látok na poslednú generáciu kožné tmel,
low-vplyv znižuje riziko nežiaduce kožné reakcie ako podráždenie je svrbenie a
za?ervenanie. Všetky SYNERGICARE produkty neobsahujú syntetické farby: farba
hotového výrobku je výsledok miešania jeho prírodných aktívnych látok, bez pridania
?alšie farbivá. Nakoniec, všetky produkty sú Dermatologicky testované zaru?i? a
rešpektova? kone?nému spotrebite?ovi.

VYHLADZOVANIE ŠAMPÓN
Sulfate free shampoo špeciálne pre ku?eravé a nepoddajné. Jeho bohatá formula jemné
?istiace akciu vykoná "rešpektuje hydrolipidic film, ktorý zábaly vlasové vlákno a
exkluzívny ú?inných zložiek dáva vlasy lepšie hydratáciu a combability.
balenia: f?aše 250 a 1000 ml.
.
VYHLADZOVANIE MASKA
Nutri-vyhladenie lie?ba pre ku?eravé a nepoddajné. Vysoko Klimatizácia agenti tento
bohatý zábal pohltila kapilárneho vlákna hydrata?ný a oživujúci. U?ah?uje ovládanie
strapatenia Zanecháva vlasy jemné a ve?mi poslušný k zaniknú?. Svojho konania chráni
prvky a vlhkosti dáva úžasné topánok. Ch?pky sú dokonale stabilizuje soft "svetlo" a
mimoriadne hladkým a disciplinované.
balenia: f?aše 200 a 1000 ml.

INSTANT HLADKÉ SÉRUM
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Vyhladzujúci sérum vysoko Thermo-hydrata?ný krém na suché, ku?eravé vlasy. Hlboko
vyživuje vlasy a trvalé akcia ultra smoothing "Zanecháva vlasy hodvábne ?ahší a
disciplinovaný.
balenia: f?aša 150 ml.

VLHKOS? ZÁTKOU
Vlhkos? kvapky špecifické ideály pre ku?eravé a nepoddajné. Zabezpe?i? úplnú kontrolu
nad krepatenie a ochranu proti vlhkosti a externými ?inidlami. Výsledok: dokonale hladké
lesklé vlasy, ktorá je jemná na dotyk a lesklý efekt.
balenia: f?aša 50 ml.

ŽIADNE ?ALŠIE STRAPATENIA
Špeciálne Thermo-aktívnimi vysoko hydrata?ný tekutiny ku?eravé a nepoddajné vlasy.
Chráni proti teplu a u?ah?uje rovnanie s fénom a tanier "Zanecháva vlasy jemné a
disciplinovaný.
balenie: 75 ml f?aša s dávkova?.
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