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• EQUILIBRI pH 6,2 bany
Dissenyat específicament per a la neteja del cuir cabellut i cabells grassos.
Ingredients: anionic/no-iònica i amphoteric , glicòlic extractes d, ortiga, bardana , Bedoll,
àcid cítric.
• El pH normalització LOCIÓ 6.0
Contra una untuositat condició persistents i el sofriment del cuir cabellut.
Ingredients: extracte glicòlic de taronja i àcid cítric , factor hidratant de menta.
• BANY SIMILAR AL SÈU
Per a una molt delicada neteja de cabells secs i/o , estressat, pel freqüent rentat amb
xampú excessivament agressiu.
Ingredients: anionic/no-iònica i amphoteric , capil·lar, condicionat hidrolitzat de proteïnes
vegetals , àcid cítric.
• El pH normalització LOCIÓ 5,8
S, utilitza quan hi ha una deficiència en la producció i/o distribució de sèu en el cuir
cabellut i el cabell.
Ingredients: glicòlic extracte d, Aloe , Hamamelis, Hypericum amb àcid glicòlic , Melissa ,
lanolina d, alantoïna dels hidratants és solubles en aigua, hidrolitzat de proteïnes vegetals,
.
• NETEJA OLI
Per a una neteja profunda del cuir cabellut.
Ingredients: oli de Jojoba dels derivats d, oli de ricí, oli d, alvocat és relaxant lanolina l,
agent.
• RETREADER PER TIGES
Poroses pèl és fràgil i sense brillantor.
Ingredients: oli d, ametlles dolces, de Jojoba , germen de blat i alvocats hidrogenat oli de
ricí.
• El tractament bany pH 5,5-KERATINIZING CARCINOMA
Per al cabell trencadís és fràgil o danyats de permanents i oxidants.
Ingredients: anionic/no-iònica i amphoteric , capil·lar , acondicionat, alantoïna mentol,
càrrec és l, àcid cítric.
• LOCIÓ de massatge per a pH cames 5.0
Cabells deshidratat i pobres en minerals , opaca, trencadissa i Esborranys en elasticitat.
Ingredients: extracte glicòlic del factor hidratant natural , complex de sals minerals en
solució, cua.
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• MÀSCARA NUTRITIUS per a pH 3.0 PARTEIX
Per al cabell danyat per trencadís , fràgil, tractaments massa agressius químics o danyat
permanents i oxidació tractaments que poden alterar l, estructura de les tiges.
Ingredients: Oli de Jojoba i lli , cationic condicionat, hidrolitzat de minerals de proteïna
vegetal , alantoïna, .
• El pH crema pell PROTECTORA 5,5
Crema protectora en fer i tractaments agressius químics com permanents , colors , etc..
Ingredients: oli de germen de blat dels alcohols grassos , oli essencial de romaní, savi , ,
glicòlic extractes de lavanda de Jojoba de camamilla , Melissa, Aloe , Soy, alantoïna és
àcid cítric.
• HUMITAT crema màscara de pH de cuir CABELLUT sec 4,5
En el cas de pell deshidratada manques de sèu.
Ingredients: Jojoba oli , hidrolitzat de proteïnes vegetals, àcid cítric hidrosolubles grassos
alcohols de lanolina.
paquet:
• banys i petroli en botelles de 200 i 1000 ml;
• loció en vial 8 ml Pack de 6 PCs;
• ampolla de goter extret de 20 i 50 ml;
• ampolla en essència comptagotes de 20 ml;
• massatge loció en 10 ml de vial Pack de 6 PCs;
• ampolla de 200ml de màscara nutritiva;
• protecció crema i hidro màscara crema en testos de 500ml.
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