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  živin ?ádek v?novaný pé?i o suché a kudrnaté vlasy 
Inovativní a komplexní, ur?en k obnovení optimální hydrataci suché a velmi suché vlasy od
ko?ínk? po kone?ky. Vzorce živiny, perfektn? vyvážené v závislosti na stupni suchosti
vlas?, aby ten správný stupe? hydratace a individuální dávku Active
- Protein doplnit nedostatek zdroj? a objevte mimo?ádnou m?kkost
- Lipidy vytvo?it ú?innou bariéru na povrchu vlas? a prevenci dehydratace
- Vitamíny a minerály, aby vám podporu energie na k?ži

 PEARL SHAMPOO 
?istí a vyživuje suché nebo kudrnaté vlasy, zanechává ji jemnou a hebkou. Láhve na 250
a 1000 ml.

 LUXURY MASK 
Vyživuje a revitalizuje obnovení neuv??itelnou jemnost a detangling suché nebo kudrnaté
vlasy díky derivát? kašmírové vlny a vitamínu E. Vázy 200 a 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra hydrata?ní koupel jemn? ?istí a vyživuje suché vlasy pohyb. Láhve na 250 a 1000 ml.

 ULTRA VLHKEM ZPRACOVÁNÍ 
Intenzivní regenera?ní ošet?ení, vyživuje a dodává vlhkost a bílkovin na vlasy. Sklenice na
200 a 500 gr.

 nositelný ZPRACOVÁNÍ 
Ošet?ení bez oplachování schopen zm?k?it a ovládat vlasy velmi suché a vzpurné, bez
vážení dol?. Láhve na 250 a 1000 ml.

 HYPER OIL INFUZNÍCH 
Šoková terapie pro dlouhotrvající výživu. Hydratuje a zjem?ujevlasy vlákno suché a velmi
suché. Ampule 13 ml v krabi?ce 6 ks.

 GOLD SERUM 
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Nosí vlasy s neviditelným mikrofilm extrémní m?kkosti. Vyhlazuje nedokonalosti pokožky,
opravy rozt?epené kone?ky. Lahvi?ka 30 ml.

 DIVINE CREAM - hladký styling 
Vyhlazování krém hydrata?ní a ochranné thermo výtažky z jojoby a orchidejí, které jsou
ideální pro vytvo?ení trvalého hladký styl a zesílit definici suché nebo kudrnaté vlasy. Tube
150 gram?.

 PUREVEIL - dvoufázové hladká styl 
Chrání p?ed teplem desky p?i zachování obnovenou rovnováhu vlhkosti ve vlasech.
Lahvi?ka 125 ml.

 SUBLIME SORBET - styling kudrnaté 
Sorbet hydrata?ní krém na vlasy, ideální pro ovládání hlasitosti suché nebo kudrnaté vlasy
a vytvo?it trvalé kade?e definované a lesklé. Tube 150 gram?.

 DELICIOUS GLAZE - styling kudrnaté 
Chrání definici a lesk kudrlinek a našla rovnováhu vlhkosti ve vlasech. Lahvi?ka 125 ml. 
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