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  näringslinjetillägnad vård av torrt och frissigt hår 
En innovativ och omfattande, för att återställa optimal hydrering av torrt och mycket torrt
hår från rot till topp. Formler näringsämnen, perfekt balanserad i enlighet med graden av
torrhet i håret, att göra rätt grad av hydratisering och en individualiserad dos Aktiv
- Protein för att fylla bristen på resurser och upptäcka en extraordinär mjukhet
- Lipider för att skapa en effektiv barriär på ytan av håret och förhindra uttorkning
- Vitaminer och mineraler för att ge dig en energikick till huden

 PEARL SHAMPOO 
Det renar och ger näring torrt eller frissigt hår lämnar den mjuk och smidig. Flaskor med
250 och 1000 ml.

 LYX MASK 
Den ger näring och vitaliserar återställa otrolig mjukhet och detangling torra eller burrigt
hår tack vare derivat av kashmir ull och vitamin E. vaser 200 och 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra fuktgivande bad rengör varsamt och ger näring åt torrt hår rörelse. Flaskor med 250
och 1000 ml.

 ULTRA fuktbehandling 
Intensiv reparativ behandling, ger näring och ger fukt och protein till håret. Burkar om 200
och 500 gr.

 WEARABLE BEHANDLING 
Behandling utan att skölja kunna mjuka upp och kontrollera håret väldigt torrt och
upprorisk, utan att tynga ner. Flaskor med 250 och 1000 ml.

 HYPER OIL INFUSION 
Shock behandling för en långvarig nutrition. Återfuktar och mjukar upp håret fiber håret
torrt och mycket torrt. Ampull med 13 ml i låda med 6 st.
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 GOLD SERUM 
Han bär håret med en osynlig mikrofilm av extrem mjukhet. Jämnar brister i nagelbanden,
avslutar reparerar split. Vial av 30 ml.

 DIVINE CREAM - smidig styling 
Utjämning kräm fuktgivande och skyddande termo extrakt av jojoba och orkidéer, perfekt
för att skapa en varaktig mjuk styling och förstärka definitionen av torrt eller frissigt hår.
Rör på 150 gram.

 PUREVEIL - två - fas - smidig design 
Det skyddar från värmen av plattan samtidigt som förnyad fuktbalansen i håret. Vial av
125 ml.

 SUBLIME SORBET - styling lockigt 
Sorbet fuktkräm för håret, perfekt för att styra volymen på torrt eller frissigt hår och skapa
ett hållbart lockarna definierade och glänsande. Rör på 150 gram.

 DELICIOUS GLASYR - styling lockigt 
Skyddar definition och briljans av lockar och fann fuktbalansen i håret. Injektionsflaska
med 125 ml. 
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