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RAYWELL PO BARV? ARGAN A KERATINA
renova?ní linka pro barevné a ošet?ené vlasy

Arganový olej se používá v kosmetice a vlasových produktech díky svým hydrata?ním a
vysoce elastickým antioxida?ním vlastnostem. Tento olej se t?ží z plod? Argania Spinosa,
která roste výhradn? v Maroku. Používá se hlavn? na k?ehké suché vlasy, které jsou
k?ehké a postrádají lesk, protože mu dávají sílu a hydrataci. Krmení kapilárních vláken
dodává vlas?m lesk a flexibilitu, bojuje s rozšt?penými konci a suchostí. Keratin je p?írodní
a hlavní bílkovina, která stojí vlasy. Skládá se z dlouhých ?et?zc? aminokyselin rámované
vitamíny a stopovými prvky. Keratinové ?et?zy vytvá?ejí helová vlákna, která dodají
vlas?m pevnost a energii ve zkratce, zdravý a silný vzhled, který by m?ly mít všechny
vlasy. Vn?jší látky, jako je smog, silné teplo vysouše?e vlas? a nekvalitní produkty d?lají
vlasy, které ztrácejí keratin, takže je v dnešní dob? stále d?ležit?jší p?inést s lé?bou a
specifickými produkty p?írodní keratin na poškozené a ošet?ené vlasy.
ŠAMPON PO BARV?
Kapilární krémový prací prost?edek s arganovým olejem a kyselým pH keratinu. Má mycí a
kondiciona?ní ú?inek na barevné a ošet?ené vlasy.
MASKA ZA BARVOU
Kapilární maska s vysokou koncentrací ú?inných látek arganového oleje a keratinu s
kyselým pH. Hluboce restrukturalizovat vlasy' uzavírá váhy a dává lesk a ?esatelnost
barevným a poškozeným vlas?m.
balení: sokoli o objemu 250 a 1000 ml.
RIGENOIL PO BARV?
Tekutina s minerálními solemi z arganového oleje a vzácnými kondicionéry je regenera?ní
ošet?ení barevného a ošet?eného vlasového vlákna s okamžitým ú?inkem. Rekonstruuje
vlasové vlákno do hloubky a zanechává hedvábné vlasy m?kké a objemné.
balení: 250 ml láhev.
krystaly
Silikonová tekutina zdobená arganovým olejem a keratinu distribuovaným na vlasech v
malých dávkách p?ináší silnou výživu, takže vlasy jsou hedvábné a chrán?né p?ed živly.
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balení: 100 ml láhev
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