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RAYWELL BIO PLEX
zastavit na poškozené vlasy

p?ísada pro chemické ošet?ení p?ímo b?hem b?lení, barvení, trvalé narovnávání
vlas?

KOMPLEXNÍ RESTRUKTURALIZACI 1
Bez paraben?
Je aditivum pro chemické ošet?ení, jako je b?lení, barvení, trvalé narovnávání efekt a
ochrana vlas? a obnovu vlasové vlákno založené na Tri Glycerin, ?istý keratin a kyselina
sebaková, která se vyvíjí jeho vlastnosti v dob? expozice chemického ošet?ení.

NÁSLEDNÁ PÉ?E OŠET?ENÍ
Terapie je schopen shrnout váhy vlasy po chemickém ošet?ení a u?init z n?j jemné a
lesklé vlasy.

VÝŽIVNÝ ŠAMPON BIO PLEX
Bez paraben?
Je šampon bez Laurethsulfát sodný kyselý lze shrnout váhy vlasy po chemickém ošet?ení
a u?init z n?j hebké a lesklé vlasy.
zp?sob použití: po umytí vlasy s chemickým ošet?ením asi 15 ml produktu, nechte
p?sobit pár minut a opláchn?te.

MASKA BIO KONDICIONÉR PLEX
PH kyseliny bez paraben?
Je že maska s hlubokou kondicionér, založené na Tri kyselé pH glycerin a keratin mohou
rekapitulace vn?jší váhy vlasy, takže je lesklé a plné.
zp?sob použití: po chemickém ošet?ení a po umytí vlas? šamponem odstranit vlasy
VÝŽIVNÉ PLEX p?ebyte?nou vodu na n? po umytí distribuovat asi 15 ml maska od ko?ene
k tipy, takže ur?it? dob?e masírovat lépe proniknout do produktu. Kterým se 10 minut, poté
opláchn?te.
balení: láhve 300 ml.

BIO PLEX POLYMER SPREJ
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PH kyselina restrukturalizace no parabeny
Je tekutiny acidifier keratin, která ke zm?n? struktury vlas?, lesklý, dodává objem a chrání
vlasy p?ed žárem suši?ky a desky.
zp?sob použití: po oplachovací kondicionér PLEX a suché vlasy za?ala odstran?ním
p?ebyte?né vody, p?ibližn? 7 ml ve spreji rovnom?rn? na vaše vlasy pro?ešte a Ut?i se
kartá?/vlasový fén nebo žehli?ku.
balení: láhev 250 mL s rozprašova?em.
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