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K1-?AMPUAN
K?v?rc?k saçlar için vazgeçilmez kabul edilir ve saç zarar görmü?. MASKE tedavi saç
tedavisi haz?rlay?n. Derin art?klar? ve saç miline ba?l? yabanc? maddelerin ortadan
kald?r?lmas? kütikül temizler. Keratin ve E vitamini sayesinde 'yeniden olu?turur' al?r ve
saç ?aft üzerinde koruyucu bir k?l?f olu?turur.
Ambalaj: 250 ml tüp.

K2-KERATIN MASKES?
Klima maskesi keratin ve vitamin e. yeniden olu?turur al?r ve çok (fiziksel ve kimyasal) d??
sald?rganl?klara kar?? savunmak saç ?aft üzerinde koruyucu bir k?l?f olu?turur.
Ambalaj: 250 ml tüp.

K3-BUKLE KREM
?ekil üzerinden aktif maddeler sayesinde bukle kremidir ve vücut için do?al k?v?rc?k veya
müstehcen saç kestirdim. Kurutma bitirmek için de kullan?labilir ' tan?mlanan saç b?rak?r.
Durulama de?il.
Ambalaj: 150 ml tüp.

K1 YO?UN-?AMPUAN
Deterjan sebum ile ilgili maddeler ile 'keratin' Tahiti Monoi formüle ve e vitamini derinden
art?klar? ve saç miline ba?l? yabanc? maddelerin ortadan kald?r?lmas? kütikül temizler.
Onun alkali pH nedeniyle (pH = 8-8 ' 3) Bu üründe bulunan aktif maddelerin büyük
emilimini sa?layan saç tellerini kütikül açmak yapabiliyor.
Ambalaj: 1000 ml ?i?e Sabunluk ile.

K2 YO?UN MASKES?
Maske (pH 4-4 ' 5) keratin Klima ' Monoi ya?? ve E vitamini; yeniler al?r ve saç ?aft
üzerinde koruyucu bir k?l?f olu?turur. YO?UN tedavi ?ampuan K1 ek olarak kullan?lacak
ürün. Besler ve saç hidrat için formüle edilmi?tir.
Ambalaj: 1000 ml ?i?e Sabunluk ile.

K2h BUKLE
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uzun hayata keratin ve E vitamini
K2H çok yönlülük:
• Daha az süreli ???k düzeltme: bir basit bir prosedür s?r kald?rman?z? sa?lar onlar? ve
onlar? daha büyük yapmak ' krep.
• Daha fazla dayan?kl? yumu?atma yo?unluk: plaka kullan?m? ile yumu?ak ve parlak
b?rakarak saç uzan?r. 6 aya kadar sürer.
paket: 175 ml tüp.
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