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Investigadors Eugene Perma identificat diverses fonts de desequilibri de cabell i
elaborades rituals de bellesa personalitzat , per respondre a les necessitats de qualsevol
tipus. Amb ESSENTIEL d, Eugene Perma Professionnel és la
recerca és al servei de la vitalitat del cabell i ofereix tractaments d, alta precisió amb nous
principis actius.
Avantatges: cada producte és concebut com un , primera pressió, per tal d, aconseguir un
tractament que penetra profundament en el cabell o fibra del cuir cabellut que desprenen
l, acció de l, ingredient actiu , en tractar amb un tema específic en profunditat i donar una
plena sensació de benestar. Tots els productes estan Dermatològicament provat.
ESSENTIEL tractaments ofereixen una línia per a cada necessitat de cabell o el cuir
cabellut , cada un amb una tecnologia bàsica diferent i un color de referència diferents.
Pertany a la gamma de cabell assenyalant NUTRIGENESSE sensibilitzat i ultrasensibilitzat.
NUTRIGENESSE XAMPÚ
cabells secs i sensibilitzat best seller de la ESSENTIEL
La Ceramidik complexes , Mimetic basat en ceramides, Restaura equilibrar els lípids del
cabell amb un subministrament adequat de lípids essencials. Repara el dany de lípids
fibra formigó , evitar trencament de cabell i la reaparició de puntes obertes. Els cabells
junts al llarg de la seva joventut. Perfectament desembolicat son regenerades i ja no es
veu afectat per episodis de , sequedat, . Nodreix el xampú i reestructura la fibra del cabell
és gràcies a un efecte de suavitzat en la cutícula per l, azione Ceramidik complex.
Resultats de la cerca: dels menjars juga i reestructura la fibra. Ajuda a desentranyar el
cabell. Dóna suavitat i brillantor.
d, embalatge: flacon de 250 i 1000 ml.
OLI tractament corporal i el cabell
l, ha de tenir d, ESSENTIEL
L, oli tractament és un moment real de plaer per regalar els cabells i el cos sencer. És un
ritual de luxe que restaura cabell brillantor i suavitat extrema. L, oli té propietats
excepcionals. La textura no grassa revela tota la bellesa cabells i nodreix la seva profunda
fibra.
Resultats de la cerca: penetra immediatament el pèl. Enforteix i revitalitza. Nodreix en
profunditat.
envasat: ampolla de 100 ml.
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