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GLASS GRÖN
' gröna' linjen av behandlingar med biologiskt aktiv substans

 GLASS GRÖNT är den nya gröna linje av professionella behandlingar extremt känslig,
tillägnad Hairstylists och alla människor som föredrar mer naturliga produkter och mer
delikat, med Active Ecocertificatiche biologiska och minimera risken för allergier & sbquo,
allergier och irritationer, med en särskild funktion för känslig hårbotten och sensibiliserade
och minskad miljöpåverkan.
Inebrya lämna alla produkter GLASS GRÖN konstant och strikt kontroll av laboratorie -och
produktions att certifiera formuleringar utan SLS eller SLES, Parabener fri, inga
färgämnen, ingen parfym eller doft allergen -fri, med en mängd nickel, Krom och kobolt
mindre än 1 del på 1 milione.A kompletterar sortimentet GRÖN lägger den nya linjen
efterbehandling, i syfte att avsätta färgat och kemiskt behandlat hår till ett särskilt program
ultra mild och naturligt, men mycket tekniska och yrkesinriktade.

 SENSITIVE SHAMPOO 
Lugnande schampo för känslig hud. Har ett milt rengöringsmedel för att förhindra irritation.
 box :.  flaskor med 300 och 1000 ml

 känslig hårbotten LOTION 
Lugnande lotion för känslig hud, utan att skölja. Den återfuktar och lugnar känslig och
irriterad hårbotten, minskar irritation och klåda, och hjälper till att återställa den naturliga
pH-värdet i huden efter kemiska behandlingar.
 box :.  av pipen flaska med 125 ml

 milt schampo FUKT 
Fuktgivande schampo för alla hårtyper. Hydrater naturligtvis ger näring djupt och mjukar
effektivt, vilket mineraler och polysackarider för att göra håret mer tonad och vital.
 box :.  flaskor med 300 och 1000 ml

 INTENSIV FUKT MASK 
Närande mask intensiv action. Effektivt reder ut och ger näring åt alla hårtyper och lämnar
den mjuk och smidig.
 box :.  flaskor med 300 och 1000 ml
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