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SPECIALVÅRD

  återfuktande mask EXTRA 15   ultra fuktgivande mask 
15 EXTRA fuktande mask är utformad för att ge en 15 minuters lock wellness ger
flexibilitet och hydratisering till håret. Dess viss doft melon insvept i en känsla av extrem
fysiska och psykiska välbefinnande, skapar en stund av avkoppling.
 användnings  : 15 EXTRA återfuktande mask måste tillämpas på håret tvättat och hålls
på plats i 15 minuter. Gör 3 olika rekonstruktionsmetoder:. SOFT, med hjälp av en varm
handduk, ORDINARIE med hjälp av plattan och folie, stark med hjälp av plattan och folie
enligt metoden Emmediciotto
 paket  :. tub på 250 ml och 1000 ml flaska

 09 OLD LÖSNING 
Kod för avkoppling för trötta och stressade hår
Ompröva gamla erfarenheter, föreslår Emmediciotto en metod och en gest lämplig för vår
tid. Använda extrakt av naturliga material som förbereder håret för modern livsstil.
09 gamla lösningen är en kräm gjord av naturliga ämnen som berövats den kemiska
aggressiva : resultatet är en mycket söt, med en stor kraft i rekonstruktion. Sedan den
första ansökan hår kommer att se ljusare och elastisk så de verkar längre.
 användnings  : 09 gamla lösningen fördelas över hela längden på håret att rekonstruera
strukturen, sedan tillämpa det varje vecka får du en magnifik prestation. Idealisk för
väntar:. Krämen täcker den med en duschmössa och låt den stå 20 minuter under en
värmekälla
 paket  :. 150 ml tub

 20 FÖR hårbotten behandling 
mask för huden - före och efter färg
20 FÖR hårbotten behandling är ett viktigt mask på huden. Det är en spray som bildar en
osynlig film på huden och skyddar hårbotten från irritation vilket gör det färskt och
hydratiserad, perfekt före och efter färg. 20 FÖR hårbotten behandling främjar balansen i
det tekniska arbetet och återställer den naturliga balansen.
 användnings  : före behandling (färg, permanent, etc...) spraya försiktigt för att skydda
huden mot irritation och efter behandlingen för att gälla för tvättade håret och låt verka i
fem minuter för att lugna irritation och återfuktar huden.
 paket  :. glasflaska på 100 ml 
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