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 fem produkter i linje Energy höll det mesta av sina åtgärder på ett synergistiskt sätt, både
sinsemellan och med att bygga upp. De är ett viktigt verktyg för underhåll av de resultat
som erhållits med återuppbyggnaden, både i salongen och hemma. De aktiva
ingredienserna, som karakteriserar det är:
- Ekologiskt : pumpakärnsolja, aprikoskärnolja,
- Bioteknik :. Hydr'a2, hydrolyserat veteprotein 

  ENERGI SHAMPOO 
Beskrivning
lämplig för torr och sensibiliserat hår
Det är ett perfekt schampo för torrt och grovt hår. Återfuktar och ger näring, gör håret
lättkammat utan att tynga ner. Dess delikat skum och dermo skyddande fuktar huden torr
och sensibiliserade.
Paket
flaska av 250 ml och 1000. 

  ENERGI & FORCE SHAMPOO 
Beskrivning
lämplig för bearbetade hår och blekt
Det är ett schampo för användning på behandlat hår, och väldigt medvetna. Tillför fukt till
håret struktur, förbereda håret för efterföljande behandlingar i grädde. Dess delikat skum
och dermo skyddande fuktar huden torr och sensibiliserade.
Paket
250 ml flaska. 

  ENERGY HAIR mirakel kräm 
Beskrivning
Rekommenderas för torrt och behandlat hår
Den har en utmärkt detangling effekt : på bara några minuter att ställa även de mest
burrigt och torrt hår är lätt att kamma. Ingen overhead men ger fukt och mjukhet åt håret.
Paket
150 ml rör. 
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  ENERGI & närande mask 
Beskrivning
Idealisk för mycket torrt hår, uttorkad och behandlas
Denna kräm återställer fukt och näring djupt, vilket gör håret mjukt, näring, fyllig och
glänsande. Lätt att kamma. Färgen är naturligt eller artificiellt ljus.
Paket
jar 200 ml. 

  ENERGY HYDRATING SERUM 
Beskrivning
Idealisk för att förebygga och behandla kluvna toppar och frizz hår mycket torrt och sprött.
Åter håret en snygg och kompakt.
Paket
35 ml flaska dispenser. 
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