
 

  
Behandlingar - hårvård - BIOSHINE

KERATIN SMOOTH
KERATIN SMOOTH

 rivitoil@gmail.com

 +39 0331 1706328

KERATIN SMOOTH
KERATIN SMOOTH

K1-SCHAMPO
Oumbärlig för frissigt hår är behandlat och skadat hår. Förbereda hår behandling MASK
behandling. Djupt rengör nagelband att eliminera restprodukter och orenheter som följer
hårstrået. Tack vare keratin och vitamin E 'regenererar' plockar upp och skapar en
skyddsvägg på axeln av håret.
förpackning: 250 ml tub.

K2-KERATIN MASK
Luftkonditionering mask keratin och vitamin e. regenererar plockar upp och skapar en
skyddsvägg på axeln av håret så försvara den mot yttre aggressioner (både fysiska och
kemiska).
förpackning: 250 ml tub.

K3-FRISS GRÄDDE
Frissighet cream är tack vare aktiva ingredienser från formen och kroppen till naturligt
lockigt eller Kinky hår är permanentat. Det kan också användas för att avsluta torkning '
lämnar håret definieras. Skölj inte.
förpackning: tub 150 ml.

K1 INTENSIV-SCHAMPO
Rengöringsmedel framtagen med talg-relaterade ämnen 'keratin' Monoi av Tahiti och
vitamin e. Rengör djupt nagelband att eliminera restprodukter och orenheter som följer
hårstrået. På grund av dess alkaliska pH (pH = 8-8 ' 3) kan öppna nagelbanden av hårets
fibrer vilket gör att en större absorption av de aktiva ingredienserna i denna produkt.
förpackning: 1000 ml flaska med dispenser.

K2 INTENSIVE MASK
Vårdande mask (pH 4-4 ' 5) keratin ' Monoi olja och vitamin E; regenererar plockar upp
och skapar en skyddsvägg på axeln av håret. Produkten används som ett komplement till
INTENSIVE TREATMENT SHAMPOO K1. Formulerades för att ge näring och återfukta
håret.
förpackning: 1000 ml flaska med dispenser.
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K2h-FRISS
lång livslängd till keratin och vitamin E
Mångsidighet av K2H:
• MINDRE varaktig LIGHT SMOOTHING: en enkel procedur kan du Avlägsna ytglasyr
dem och göra dem större ' SORGFLOR.
• INTENSIV SMOOTHING mer hållbara: med hjälp av plattan sträcker sig håret och
lämnar det mjukt och glansigt. Varar upp till 6 månader.
paket: 175 ml tub.
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