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ÈQUILUX
s vysokou koncentrací rostlinných extrakt?

 ÈQUILUX obsahuje nejvyšší koncentraci rostlinných výtažk?, které Elegy kdy
koncipovaný. On vždycky cht?l dostatco nejvíce z výrobk?, a teprve po hlubokém výzkum?
bylo možné skute?n? využít hojných p?írodních extrakt? tolik definovat luxus. 

  PRIME 
Je tofyto - kompozit pro hloubkové ?išt?ní a povrch k?že. Maximalizovat výsledek lé?by po
akci aktivace hluboké šampon a ošet?ení. Zvlášt? vhodné v p?ítomnosti mazotok,
nadm?rné pocení, lupy a na podzim.
návod k použití :. platí 5-10 ml na dermis, rovnom?rn? a masáž pokožky dob?e, po?kejte
PRIME jednat alespo? po dobu 3 minut a potom pokra?ovat s požadovanou lé?bu
 balení  :. 150 ml sklenice

 TEA ENERGY 
polyvalentní, regenera?ní, ?istící
Pro všechny typy vlas?, vhodný pro každodenní použití. Pomáhá ?istit vlasy a vlasovou
pokožku ne?istot, zvýšení jasu a hlasitosti, takže sv?žest a vitalitu na vlasovou pokožku.
Formulován s vysokou koncentrací rostlinných extrakt? Tea Tree olej, jojobový olej, aloe
vera a máty peprné.
Návod k použití : Naneste malé množství, zvýšit ji podle pot?eby. Jemn? vmasírujte,
nechte po dobu dvou minut a opláchn?te. Tento postup opakujte.
 balení  : láhve 50, 250, 1000 ml a eko - balení po 5 L.

 jemn? omyjte 
jemný ?istící, uklid?ující, ?istící
Vhodné i pro citlivou pokožku a to vaše d?ti. Vhodné pro každodenní použití, pomáhá ?istit
vlasy a vlasovou pokožku ne?istot, zvýšení jasu a p?irozenost. Respektujte skalp
obnovovat optimální stav pro p?irozený r?st vlas?. Výrobek s vysokou koncentrací
rostlinných extrakt? mlé?né proteiny a Aloe Barbadensins.
Návod k použití : Naneste malé množství výrobku, masáž jemn?, nechte po dobu dvou
minut a poté opláchn?te. Opakujte.
 balení  : láhve 50, 250, 1000 ml a eko - balení po 5 L.
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 bor?vky - UP 
s bor?vkový extrakt, hydrolyzovaný kolagen a aloe barbadensins
Vhodné i pro citlivou pokožku, jako že o d?ti, vhodné pro každodenní použití, p?ispívá,
spolu s jinými výrobky v souladu, získání zv?tšujících objem ú?inek a pe?liv? regeneraci
?istí pokožku, aniž by jej napadnout.
Návod k použití : Naneste malé množství výrobku, masáž jemn?, nechte po dobu dvou
minut a poté opláchn?te. Opakujte.
 balení  : láhve 50, 250, 1000 ml a eko - balení po 5 L.

 SILK THERAPY 
polyvalentní, klimatizace, ochranné
Prokázat, že objem, lesk a t?lo. Vysoká ochrana p?ed UV zá?ením, vysouše? vlas? a
desek.
Vhodné pro každodenní použití, je uvedeno s cílem posílit slabé vlasy kv?li akci oxida?ní
smog. Vhodné pro všechny typy vlas?, jeho ?innost je založena na vysoké koncentraci
rostlinných výtažk? a hedvábné proteiny krom? KRC (Stížnosti Keratin Complex).
Návod k použití : Naneste rovnom?rn? do vlas? podle pot?eby odpa?ování. Tam, kde je
doporu?enostonek ukazuje v?tší pov?domí h?eben a sprej n?kolikrát. Nepoužívejte
opláchn?te. Pak pokra?ujte k dalším službám nebo k brankovišti s p?íslušnými
stylingových p?ípravk?.
 balení  : st?íkací lahví 50 a 125 ml, eko - balení 5 L.

 tiše 
Tiše CONDITIONER jeintenzivní lé?ba hydratace a vyvážení dluhopis?, které ji tvo?í.
Bohatá škála rostlinných extrakt? a lepší s KRC (Stížnosti Keratin Complex), je ur?en ke
zvýšení malleability a lesk vlas?.
Návod k použití : Naneste rovnom?rn? po celé délce, hojný, kdep?ítomnost pórovitosti
vyšší. Rychlost záv?rky m?že lišit 5-15 minut V závislosti na intenzit? pot?šující výsledek.
 balení  : láhve 50, 250, 1000 ml a eko - balení po 5 L. 
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