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BIOCORALL
uppbyggnaden av skadat hår , gjord av kalkalger

 forskningslaboratorier och utveckling Hantesis BIO - födda CORALL : en linje av
produkter för återuppbyggnaden av permanent hår som skadats av ogynnsamma
väderförhållanden, ämnen som klor eller alltför aggressiva kemiska behandlingar,
färgprodukterfrån super blixtnedslag eller blekning.
BIO- CORALL, baserat på kalkalger, Amino Keratin, provitamin B, vitamin A och E,
genomför en rekonstruktion direkt in i håret, där det förstörs. I cortex
Den kalkalger är rik i sak mycket återfuktande för hud och hår, i dess vävnader är
Aminosyror, Urea, fruktos och vitamin PP, som ger håret styrka, vitalitet, glans och
mjukhet, rekonstruera dem. Provitamin B näring åt håret vilket gör den mjuk, smidig och
glänsande som silke.
Vitamin A och E har en antioxidant bekämpa fria radikaler, deras verkan av anti -aging och
håller håret friskt och kraftfullt. Hydrolyserat keratin, som är ett ämne som liknar Natural
Keratin, ger näring, mjukhet, styrka och glans till alla hår. 

  K - CORAL SHAMPOO 
CORAL K - SHAMPOO - baserade Alger Reef, är ett schampo för den totala ombyggnad
av håret skadas av kemiska behandlingar alltför aggressiva. Rik på keratin aminosyror,
Pro Vitamin B, Vitamin A och E, genomför en permanent rekonstruktion och antioxidant,
förhindrar åldrande av huden och stammen.
 användnings  : Applicera önskad mängd i vått hår och massera försiktigt. Skölj och
upprepa om det behövs. Fortsätt med tillämpning av Re - Konstruktiv Olja eller korall.
 paket  :. 250 ml flaska

 RE - KONSTRUKTIV OLJA 
RE - KONSTRUKTIV OIL är en olja rik på vitaminer, Alger Reef ämnen och antioxidanter
som bekämpar fria radikaler och förhindra åldrandet av stammen. Också stärka keratin
strukturen av håret, ge dem styrka, kropp och vitalitet.
 användnings  : Efter schamponering med K - Coral Shampoo, distribuera
RE - Konstruktiv ILO längder och tips, massera de områden som ska behandlas. Låt verka
i 5-10 minuter. Skölj noga med varmt vatten.
 paket  :. 150 ml flaska
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 CORAL ALGAE MASK 
Sjögräs Reef, är CORAL ALGER MASK en närande mask för den totala ombyggnad av
håret skadas av kemiska behandlingar alltför aggressiva. Den är rik på ämnen besläktade
med det naturliga keratin, vitamin B, A och E, vilka rekonstruerar den inre strukturen av
håret och har en anti -oxidant, förebygga åldrande hud och hår.
 användnings  : Efter schamponering med K - Coral, avlägsna överflödigt vatten genom
blotting med en handduk. Applicera önskad mängd CORAL ALGER MASK, täck med ett
plastlock och sedan igen med en handduk. Låt verka i 5-10 minuter. Skölj noga med varmt
vatten.
 paket  :. 150 ml tub

 SILK DROPS 
SILK droppar är en komplex conditioning, närande, ljusnar och adjuvans, användbara vid
förebyggande av kluvna toppar.
 användnings  : Fördela 2-3 droppar av produkten på fingertopparna och tillämpas på de
längder och toppar. Använd på vått eller torrt hår.
 paket  :. 30 ml injektionsflaska dispenser

 SHINING MIST 
SHINING MIST är en spray polish ingen gas som, tack vare sina aktiva ingredienser, ger
håret mjukhet och en subtil glans, eliminerar statisk elektricitet.
 användnings  :. Spraya direkt på håret från ett avstånd av 25-30 cm från håret
 paket  :. ingen gas sprayflaska på 150 ml 
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