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 linje som utformats speciellt för färgat och behandlat hår. De näringsämnen och
omstrukturering agera på keratin, som utför en konditionering. Håret förvärvar hydrering,
kropp, mjukhet och glans. 

  rikt lödder - Universal behandlat hår schampo 
Universal schampo, mild för frekvent användning för normalt och behandlat hår. Försiktigt
tvätta huden som ger håret volym och kropp.
 box :  flaskor med 250 och 1000 ml tank 10 lt 

  färgbalansering SHAMPOO 
Schampo speciellt framtagen för färgat och behandlat hår. Den innehåller speciella
tensider med låg index på irritation, hög skyddande åtgärder, varsamt rengör huden och
håret färginställningen.
 låda :  250 ml 

  färgbalansering CONDI 
Omstrukturering och fuktgivande mask för färgat och behandlat hår. De näringsämnen och
omstrukturering agera på keratin, som utför en konditionering. Det ger håret fukt, kropp,
mjukhet och glans.
 låda :  150 ml flaska 

  MEADOW Plax 
Det är ett starkt detangling grädde, omstrukturering, närande och fuktgivande med
Meadow Seed Oil och Royal Jelly. Tack vare dessa ämnen i närheten av kemiskt
behandlat hår antar omedelbart kroppen och glans av naturliga hår. Utmärkta resultat är
också på naturligt hår, krusigt och torra, de tenderar att bli knuten.
 box :  burkar om 250 ml och 1 kg 

  ENERGI SERUM
näringslösning energigivande före och efter behandling 
Näringslösning energigivande för- och efterbehandling av håret, genomför en
konditionering och rekonstruktiv. Tack vare dess formel sprayer, är ENERGY SERUM
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praktiskt för användning i hemmet eller i salongen. Lämplig för alla hårtyper, är särskilt
lämplig för de färgade, blekta, strimmigt eller behandlas. Den är rik på regenererande
egenskaper som omega 3, omega- 6 och omega 9. ENERGI SERUM kan också användas
som förbehandling för kraftigt skadat hår.
 låda :  150 ml sprayflaska 

  OIL MIX 
Skyddande olja att kontur ansikte och hals för att använda som en skyddande gräns för
ansiktet och halsen före applicering av färgen. Blandat i färg (ca 5 ml) minskar hudens
överkänslighet.
 låda :  60 ml flaska med dispenser 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

