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LINKA K VONíCí šAMPON

  Šampon neutrální K 
Vysoce koncentrovaný šampon s pšeni?ných protein?. Jemn? ?istí všechny typy mluvit
nebo diskusi a vlas?, zanechává ji hebkou a zá?ící.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáž a opláchn?te
abbondantemente.Ripetereoperaci podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy
ru?níkem a dostat styl.
Láhev 250 ml
Láhev 1000ml 

  zvlá??ující šampon K 
Vysoce koncentrovaný šampon s pšeni?ných protein?. Jemn? ?istí všechny typy pokožky
a vlas?, takže jsou sv?tlé a nadýchané.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáže a dob?e
opláchnout. Opakujte podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy ru?níkem a
dostat styl.
Láhev 1000ml 

  K Chocolate Šampon 
Šampon s pšenice proteinový koncentrát vhodný pro všechny typy vlas?, s p?íchutí
?okolády. To dává vlasy jemnost, lesk a ovladatelnost.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáže a dob?e
opláchnout. Opakujte podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy ru?níkem a
dostat styl.
Láhev 250 ml
Láhev 1000ml 

  Šampon K krém a jahody 
Šampon s pšenice proteinový koncentrát vhodný pro všechny typy vlas?, vo?avým
krémem a jahodami. To dává vlasy jemnost, lesk a ovladatelnost.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáže a dob?e
opláchnout. Opakujte podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy ru?níkem a
dostat styl.
Láhev 250 ml
Láhev 1000ml 
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  K mléko Šampon 
Šampon s pšenice proteinový koncentrát vhodný pro všechny typy vlas?, ochucené mléko.
To dává vlasy jemnost, lesk a ovladatelnost.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáže a dob?e
opláchnout. Opakujte podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy ru?níkem a
dostat styl.
Láhev 250 ml
Láhev 1000ml 

  K šampon zelený ?aj 
Šampon s pšenice proteinový koncentrát vhodný pro všechny typy vlas?, s p?íchutí
zeleného ?aje. To dává vlasy jemnost, lesk a ovladatelnost.
 Použití :  mokré vlasy naneste malé množství p?ípravku na vlasy, masáže a dob?e
opláchnout. Opakujte podruhé a opláchn?te velmi dob?e. Vymaž si vlasy ru?níkem a
dostat styl.
Láhev 250 ml
Láhev 1000ml 
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