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K - PAK COLOR TERÀPIA
K - PAK COLOR TERÀPIA

formular un tracte que preservi durant molt de temps la brillantor del cabell tenyit pèl
Duplica la durada del color, reparacions danyats cabell i redueix el trencament dels
cabells de 65%. Resultat visible des del primer ús.
Augmenta la brillantor del cabell en un 50 %.
Paquet :. Shampoo i Condicionador pot de 300 ml ; Oli Regeneradora tub de dosificació
de fluids
K - PAK
tractament per a la reconstrucció del capil · lar
Amb la major concentració de Quadramine complex en les seves fórmules, KPAK ofereix
l'últim en cabell sa. Els productes treballen sinèrgicament per reconstruir, enfortir i protegir
el cabell danyat. Trai productes de la línia :
K - PAK reconstructor
Conté la més alta quantitat de complex Quadramine de qualsevol altre producte de la
família Joico. El pèl serà brillant, fort i saludable.
K - PAK xampú
Rentar el cabell amb suavitat.
K - Pak Xampú
Desembolica el cabell i nodreix.
K - PAK quelats xampú
Elimina el color pot ser verd. També és excel · lent per treure l'estil acumulació de
producte i dipòsits minerals ocasionats per l'aigua dura.
K - PAK LÍQUID reconstructor
Líquid ric en proteïnes té una resistència al cabell, la brillantor i el suport sense endurir.
K - PAK puntes obertes
Exclusiu complex amb polímers que penetren profundament en el cabell porós acaba de
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crear un vincle molt fort. També conté una combinació de Complex Quadramine, un
complex sistema de protecció de silicona i pèl de la queratina garanteix la màxima
protecció i la reconstrucció de l'escorça, els panys en la humitat, segella la cutícula i
proporciona suavitat al cabell.
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