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Shampoo EXTRA 15 ultra hydrata?ní maska ??
15 EXTRA Shampoo je navržen tak, aby víko wellness 15 minut dává pružnost a hydrataci
na vlasy. Jeho zvláštní v?n? meloun zabalené v pocitem extrémní t?lesné a duševní
pohody, vytvá?í chvíle relaxace.
zp?sob použití : 15 EXTRA Shampoo musí být aplikován na vlasy prát a ponechat na
míst? po dobu 15 minut. Umož?uje 3 r?zné rekonstrukce techniky :. SOFT, s pomocí
horkého ru?níku, PRAVIDELNÉ pomocí desky a fólie, silné, s pomocí desky a fólie podle
metody Emmediciotto
balení :. tuba 250 ml a 1000 ml láhev
09 OLD ?EŠENÍ
Kód relaxací pro unavené a namáhané vlasy
P?ehodnocení staré zkušenosti, Emmediciotto navrhuje zp?sob a gesto odpovídající naší
dob?. Použijte výtažky z p?írodních materiál?, které p?ipravuje vlasy na sou?asné bydlení.
09 OLD ?EŠENÍ jekrém vyrobený z p?írodních látek, zbavenýchchemické agresivní
:výsledkem jevelmi sladká, s velkým výkonem rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že první
žádost o vlasy budou vypadat jasn?jší a pružný, takže se zdá, že už.
zp?sob použití : 09 OLD ?ešení je distribuován po celé délce vlas? rekonstruovat
strukturu, a pak ji uplat?ovat každý týden budete mít nádherný úsp?ch. Ideální pro ?ekání
:. Naneste krém pokrývající to s koupací ?epici a nechte ji po dobu 20 minut pod zdrojem
tepla
balení :. 150 ml tuba
20 pro vlasovou pokožku OŠET?ENÍ
maska ??pro ple? - p?ed a po barevné
20 K hlav?, lé?ba jed?ležitá maska ??na k?ži. Je tosprej, který vytvá?í neviditelný film na
pokožce a chrání pokožku p?ed podrážd?ním takže je sv?ží a hydratovaná, ideální pre a
post barev. 20 PRO vlasovou pokožku OŠET?ENÍ podporuje rovnováhu technické práce a
obnovuje p?irozenou rovnováhu.
zp?sob použití : p?ed zahájením lé?by (barva, trvalá, atd...), sprej pe?liv? chrání
pokožku p?ed podrážd?ním a po ošet?ení aplikovat na vypraného vlasy a nechte p?sobit 5
minut v klidu podrážd?ní a rehydrataci k?že.
balení :. sklen?ná láhev 100 ml
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