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 pä? produktov v súlade Energy konala vä?šinu svojho pôsobenia v synergickým
spôsobom, a to ako medzi sebou, tak s budovanie. Sú nevyhnutným nástrojom pre
udržanie dosiahnutých výsledkov s rekonštrukciou, a to ako v salóne aj doma. Ú?inné
látky, ktoré ju charakterizujú, sú :
- Organic : tekvicový olej, olej z marhu?ových jadier,
- Biotechnológia :. Hydr'a2, hydrolyzovaný pšeni?ný proteín 

  ENERGY SHAMPOO 
Popis
vhodný pre suchú a citlivom vlasy
Je ideálny šampón pre suché a hrubé vlasy. Hydratuje a vyživuje, robí vlasy ?ahko
roz?esávajú bez váženia dole. Jeho jemná pena a dermo ochrannej zvlh?uje pokožku
suchú a citlivé.

f?aša 250 ml a 1000. 

  ENERGY & FORCE šampón 
Popis
vhodné pre spracované vlasy a bielené
Jedná sa o šampón pre použitie na ošetrené vlasy, a ve?mi dobre vedomí. Pridá vlhkosti
do štruktúry vlasov, pripravuje vlasy na následné ošetrenie v kréme. Jeho jemná pena a
dermo ochrannej zvlh?uje pokožku suchú a citlivé.

Balenie 250 ml. 

  ENERGY HAIR MIRACLE CREAM 
Popis
Odporú?a sa pre suchú a citlivom vlasy
Má vynikajúce detangling ú?inok : v priebehu nieko?kých minút predstavova? aj tie
ku?eravé a suché vlasy sa ?ahko roz?esávajú. No hlavou, ale poskytuje vlhkos? a
mäkkos? na vlasy.
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150 ml tuba. 

  ENERGY & vyživujúce masky 
Popis
Ideálne pre ve?mi suché vlasy, dehydratáciu a lie?i?
Tento krém obnovuje hydratáciu a výživu hlboké, takže vlasy mäkké, živené, plné a lesklé.
?ahko sa roz?esávajú. Farba prírodná alebo umelé osvetlenie.

jar 200ml. 

  ENERGY Hydrata?né sérum 
Popis
Ideálny na prevenciu a lie?bu štiepeniu a krepovateniu vlasov ve?mi suché a lámavé.
Obnovuje vlasy, elegantný a kompaktný.

35 ml f?ašu dávkova?. 
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