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RENG? ARGAN VE KERATINA SONRA RAYWELL
renkli ve tedavi edilmi? saçlar için yenileme hatt?

Argan ya?? nemlendirici ve elastikle?tirici antioksidan özelli?i sayesinde kozmetik ve saç
ürünlerinde kullan?lmaktad?r. Bu ya?, sadece Fas'ta yeti?en Argania Spinosa'n?n
meyvelerinden ç?kar?l?r. Esas olarak k?r?lgan ve parlakl?ktan yoksun k?r?lgan kuru
saçlarda kullan?l?r, çünkü ona güç ve hidrasyon verir. K?lcal liflerin beslenmesi saça
parlakl?k ve esneklik verir' bölünmü? uçlar ve kuruluk ile sava??r. Keratin, saça mal olan
do?al ve ana bir proteindir. Vitaminler ve eser elementler taraf?ndan çerçevelenmi? uzun
amino asit zincirlerinden olu?ur. Keratin zincirleri, saça k?sa bir süre içinde sa?laml?k ve
canl?l?k veren sarmal filamentler, tüm saçlar?n sahip olmas? gereken sa?l?kl? ve güçlü bir
görünüm olu?turur. Duman gibi d?? ajanlar saç kurutma makinesi ve kalitesiz ürünler
keratin kaybeder saç yapmak, bu nedenle günümüzde hasarl? ve tedavi saç do?al keratin
tedavileri ve belirli ürünler ile getirmek için giderek daha gereklidir.

RENK SONRA ?AMPUAN
Argan ya?? ve asit pH keratin ile k?lcal kremsi deterjan. Renkli ve tedavi edilmi? saçlar
üzerinde y?kama ve ?artland?rma etkisi vard?r.

RENK ÜSTÜNE MASKE
Argan ya?? ve keratin asit pH ile aktif bile?enleri yüksek konsantrasyonda k?lcal maske.
Saç? derinlemesine yeniden yap?land?r?n' renkli ve hasarl? saçlara yumu?akl?k ve
taraklanabilirlik veren pullar? kapat?r.
paketi: 250 ve 1000 ml ?ahinler.

RENK SONRASI RIGENOIL
Argan ya?? mineral tuzlar? ve de?erli saç kremleri ile s?v?, renkli ve tedavi edilmi? saç lifi
için hemen etkili olan yenileyici bir tedavidir. Saç lifini derinlemesine yeniden yap?land?r?r,
ipeksi saçlar? yumu?ak ve hacimli b?rak?r.
ambalaj: 250 ml ?i?e.

Kristal
Argan ya?? ve keratin ile süslenmi? silikon s?v?s? saça küçük dozlarda da??t?l?r' güçlü bir
beslenme getirir' saç ipeksi b?rakarak ve elementlerden korunur.
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ambalaj: 100 ml ?i?e
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