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NATURAL TECH: REPLUMPING
elasticitat i crema hidratant per pell i el cabell

Xampú pH 5,5-REPLUMPING
elasticitat i crema hidratant per tot tipus de cabell amb fitoceutici de pruna
Textura cremosa que crea una escuma amb molt de cos i ric. Neteja suaument sense
alterar l, estructura del cabell. Conté fitoceutici extret de prunes són rics en antioxidants
de polifenols i flavonoides, que actuen contra els radicals, per contrarestar l, envelliment
de les cèl·lules i així protegint l, organisme. També , les prunes són rics en vitamina A,
vitamines del grup B (B1, B2 i PP , ) i vitamina C (5 mg). Entre els minerals són el potassi
, fòsfor, magnesi i calci. Tensioactius lleus per netejar amb suavitat i hidratar , l, oli
essencial de petitgrain per un elasticizing exercici d, acció i compactar.
envasat: ampolles de 250 i 1000 ml.
Condicionador-REPLUMPING pH 4.0
elasticitat i crema hidratant per tot tipus de cabell amb fitoceutici de pruna
Formulat per desentranyar , compacte i donar elasticitat nou a cada tipus de cabell. Conté
fitoceutici extret de prunes són rics en antioxidants de polifenols i flavonoides, que actuen
contra els radicals, per contrarestar l, envelliment de les cèl·lules i així protegint l,
organisme. També , les prunes són rics en vitamina A, vitamines del grup B (B1, B2 i PP ,
) i vitamina C (5 mg). Entre els minerals són el potassi , fòsfor, magnesi i calci.
envasos: tub d, ampolla 1000 ml 150 ml , , sobres 12 ml.
PH SUPERACTIVE-REPLUMPING de FARCIMENT cabell 5.0
serralleria i compactar sèrum amb àcid hialurònic
Produït pel fort efecte estètic. Aquest tractament professional només a executable ,
internacional , compacta, càrniques i l, estructura compacta de cabell. Permet retenir el
plec més llarg de cabell. El tractament dura xampús per a 6-8. Conté àcid hialurònic la
molècula està formada per dos sucres que són capaços de garantir una forta hidratació i
protecció de l, estrès.
instruccions d, ús: després d, aplicar xampú i condicionador REPLUMPING
REPLUMPING , si cal, DAB fora el teu cabell i procedir amb l, aplicació de cabell
rebliment PROFESSIONAL (uns 25 g l responsable sencer). Deixar en per 10 minuts
després esbandida. Procedir amb estil. FARCITS de cabell també es pot utilitzar sota la
font de calor humit , per tal de reduir a 5 minuts de la velocitat d, obturació.
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envasat: ampolla 1000 ml.
SUPERACTIVE REPLUMPING cabell FARCIMENT-pH 7.2
serralleria i compactar fluid amb àcid hialurònic
És un permís en un fort efecte estètic. Aquest compacte no esbandir tractament , tons i
reforçant l, estructura del cabell. Permet plecs a durar més temps i té un efecte d, humitat
excel·lents. Conté àcid hialurònic la molècula està formada per dos sucres que són
capaços de garantir una forta hidratació i protecció de l, estrès.
instruccions d, ús: després d, aplicar xampú i condicionador REPLUMPING
REPLUMPING , si cal, DAB fora el teu cabell i procedir amb esprai de cabells rebliment
(uns 3 g el responsable sencer). Ha d, esbandir. Procedir amb estil.
d, embalatge: vaporitzador flacon no gasos de 100 ml.
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