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RAYWELL EFTER FÄRG ARGAN OCH KERATINA
renoveringslinje för färgat och behandlat hår

Arganolja används i kosmetika och hårprodukter tack vare dess fuktgivande och mycket
elastiska antioxidantegenskaper. Denna olja extraheras från frukterna av Argania Spinosa
som växer uteslutande i Marocko. Det används främst på sprött torrt hår som är sprött och
saknar glans eftersom det ger det styrka och hydrering. Att mata kapillärfibrerna ger håret
glans och flexibilitet" strider delade ändar och torrhet. Keratin är ett naturligt och
huvudprotein som kostar hår. Den består av långa kedjor av aminosyror inramade av
vitaminer och spårämnen. Keratinkedjor skapar spiraltrådar som ger håret soliditet och
kraft i korthet, det friska och starka utseende som allt hår ska ha. Externa medel som
smog den starka värmen i hårtork och produkter av dålig kvalitet gör håret som förlorar
keratin, så det är idag allt viktigare att ta med behandlingar och specifika produkter
naturligt keratin till skadat och behandlat hår.

SCHAMPO EFTER FÄRG
Kapillärt krämigt tvättmedel med arganolja och surt pH keratin. Det har en tvätt- och
konditioneringseffekt på färgat och behandlat hår.

MASK EFTER FÄRG
Kapillärmask med hög koncentration av aktiva ingredienser av arganolja och keratin med
surt pH. Djupt omstrukturera håret stänger vågen" vilket ger mjukhetsglans och kambarhet
till det färgade och skadade håret.
förpackning: falkar på 250 och 1000 ml.

RIGENOIL EFTER FÄRG
Vätska med arganolja mineralsalter och dyrbara balsam är en regenererande behandling
för den färgade och behandlade hårfibern med omedelbar verkan. Det rekonstruerar
hårfibern på djupet, vilket lämnar det silkeslena håret mjukt och voluminöst.
förpackning: 250 ml flaska.

Kristaller
Silikonvätska utsmyckad med arganolja och keratin fördelat på håret i små doser ger en
stark näring och lämnar håret silkeslent och skyddat från elementen.

                               pagina 1 / 2



förpackning: 100 ml flaska
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