
 

  
Lé?ba - Pé?e o vlasy - DAVINES

P?ÍRODNÍ TECH: REPLUMPING
Elasticita a hydrata?ní krém pro ple? a vlasy

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

P?ÍRODNÍ TECH: REPLUMPING
Elasticita a hydrata?ní krém pro ple? a vlasy

ŠAMPON pH 5,5 REPLUMPING
Elasticita a hydrata?ní krém pro všechny typy vlas? s fitoceutici z Plum
Krémová textura, která vytvá?í Full-t?lesn? a bohatou p?nou. Jemn? ?istí a aniž by se
zm?nila strukturu vlas?. Obsahuje fitoceutici ze švestky jsou bohaté na polyfenoly a
flavonoidy antioxidanty, které p?sobí proti radikál? proti stárnutí bun?k a tedy chránit náš
organismus. , Švestky jsou také bohaté na vitamín A, B vitamíny (B1, B2 a PP , ) a vitamín
C (5 mg). Mezi minerály jsou draslík , fosfor, ho??íku a vápníku. Mírné povrchov? jemn?
?istí a zvlh?ují , esenciální olej petitgrain pro elasticizing akce cvi?ení a lisování.
balení: láhve 250 a 1000 ml.

KONDICIONÉR-REPLUMPING pH 4.0
Elasticita a hydrata?ní krém pro všechny typy vlas? s fitoceutici z Plum
Formulovány rozmotat , kompaktní a novou pružnost pro každý typ vlas?. Obsahuje
fitoceutici ze švestky jsou bohaté na polyfenoly a flavonoidy antioxidanty, které p?sobí
proti radikál? proti stárnutí bun?k a tedy chránit náš organismus. , Švestky jsou také
bohaté na vitamín A, B vitamíny (B1, B2 a PP , ) a vitamín C (5 mg). Mezi minerály jsou
draslík , fosfor, ho??íku a vápníku.
balení: tuba 150 ml láhev 1000 ml , , 12 ml sá?ky.

SUPERACTIVE-REPLUMPING TMEL vlasy pH 5.0
plumping a hutn?ní sérum s kyselinou hyaluronovou
Vyrábí se silným kosmetickým efektem. Tato profesionální ošet?ení pouze v spustitelný
soubor , mezinárodní, kompaktní, zabývalo otázkou a struktury vlas? kompakty. Umož?uje
vlasy udržet déle zaniknout. Lé?ba trvá 6-8 šampony. Obsahuje kyselinu hyaluronovou,
jejíž molekula je tvo?ena dva cukry, které jsou schopny zajistit silnou hydrataci a ochranu
p?ed stresem.
návod k použití: po použití ŠAMPONU a KONDICIONÉRU REPLUMPING REPLUMPING
, je-li to nezbytné, DAB off vaše vlasy a pokra?ovat v uplat?ování vlasy výpl? profesionální
(asi 25 g na celou hlavu). Ponechte na 10 minut, pak opláchn?te. Pokra?ujte v ú?esu.
VLASY PLNIVA lze také použít pod vlhkým teplem zdroj , snižovat rychlost záv?rky na 5
minut.
balení: 1000 ml láhev.
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SUPERACTIVE REPLUMPING vlasy FILLER-pH 7,2
plumping a hutn?ní tekutiny s kyselinou hyaluronovou
Je volno na silnou kosmetický efekt. Tento kompaktní ne oplach lé?by , tóny a zabývalo
otázkou struktury vlas?. Umož?uje záhyby vydrží déle a má vynikající vlhkost ú?inek.
Obsahuje kyselinu hyaluronovou, jejíž molekula je tvo?ena dva cukry, které jsou schopny
zajistit silnou hydrataci a ochranu p?ed stresem.
návod k použití: po použití šamponu a KONDICIONÉRU REPLUMPING REPLUMPING ,
je-li to nezbytné, DAB off vaše vlasy a pokra?ovat s plnicí lak na vlasy (asi 3 g pro celou
hlavu). Neoplachujte. Pokra?ujte v ú?esu.
balení: flakon vaporizér žádný plyn ze 100 ml.
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