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• DENGE pH 6.2 banyo
Kafa derisi ve ya?l? saçlar için temizlik için özel olarak tasarlanm??.
Malzemeler: Anyonik/non-iyonik ve amphoteric , glikolik özleri, ?s?rgan otu, dulavratotu ,
Hu?, sitrik asit.
• NORMAL?ZE losyon pH 6,0
Kal?c? durum ya?c?l?k ve kafa derisinde ac? kar??.
Malzemeler: glikolik özü portakal ve sitrik asit , nane nemlendirici etken.
• BANYO SEBUM ?Ç?N BENZER
Çok hassas için kuru saçlar ve/veya , stresli, taraf?ndan s?k s?k y?kama ?ampuan? a??r?
sald?rgan ile temizlik.
Malzemeler: Anyonik/non-iyonik ve amphoteric , kapiller, Klima bitkisel protein hydrolysed ,
sitrik asit.
• NORMAL?ZE losyon pH 5.8
Ne zaman bir eksikli?i üretim ve/veya da??t?m kafa derisi ve saç sebum kullan?lmak
üzere.
Malzemeler: Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa , nemlendiriciler allantoin lanolin suda
çözünen hydrolysed olan, bitkisel protein, glikolik asit, glikolik özü.
• YA? TEM?ZLEY?C?
Bir derin kafa derisi temizlik için.
Malzemeler: Hint ya?? türevleri Jojoba ya??, avokado ya?? yat??t?r?c? Ajan lanolin
oldu?unu.
• RETREADER SAPLARI ?Ç?N
Gözenekli saç, k?r?lgan ve parlak yoksun.
Malzemeler: tatl? badem ya??, Jojoba, n?n , bu?day tohumu ve avokado Hint ya??
hidrojene.
• TEDAV? banyo pH 5.5-KERATINIZING KARS?NOM
K?r?lgan saç k?r?lgan veya perma ve oksidan bozuk olabilir.
Malzemeler: Anyonik/non-iyonik ve amphoteric , kapiller , mentol allantoin Klima, , Zeina
olan sitrik asit.
• BACAKLAR pH 5,0 için masaj losyonu
Susuz saç ve mineraller , opak, k?r?lgan ve eksik esneklik içinde yoksul için.
Malzemeler: at kuyru?u , çözüm içinde mineral tuzlar?, karma??k, do?al nemlendirici etken
glikolik özü.
• PH 3.0 için besleyici maske KAYNAKLANIYOR.
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A??r? agresif kimyasal tedaviler , hassas, k?r?lgan taraf?ndan zarar görmü? veya
perma--dan zarar ve saplar? yap?s?n? de?i?tirebilir tedaviler oksitleyici saç için.
Malzemeler: Jojoba ya?? ve keten tohumu , Katyonik Klima, bitkisel protein , allantoin,
mineraller hydrolysed.
• KORUYUCU cilt kremi pH 5.5
Yaparken koruyucu krem ve agresif kimyasal tedaviler perma , renkler , gibi vs.
Malzemeler: Jojoba, n?n , biberiye esansiyel ya??, bilge , Lavanta, glikolik özleri ya?l?
alkoller bu?day tohumu ya?? papatya , Melissa, Aloe , Soya, allantoin sitrik asit oldu?unu.
• NEM krem maske kuru kafa DER?S? pH 4,5
Söz konusu oldu?unda kurutulmu? deri sebum yoksun.
Malzemeler: lanolin, ?n suda çözünen Ya?l? alkoller Jojoba ya?? , bitkisel protein
hydrolysed, sitrik asit.
paket:
• Hamam ve 200 ve 1000 ml ?i?e ya?da;
• losyon 8 ml flakon Pack 6 PCs içinde;
hulâsa--dan 20 ve 50 ml damlal?kl? cam ?i?e;
• özünde dropper dan 20 ml ?i?e;
• Masaj losyonu 10 ml flakon Pack 6 PCs içinde;
• Besleyici maske 200 ml ?i?e;
• koruyucu krem ve maske krem hidro 500 ml tencere.
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