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KEIRAS LINE-V?K OCHRANA A PRO ?ÍDKÉ VLASY

• KEIRAS LINE-V?K OCHRANA
antioxida?ní a Antiaging s rostlinné kmenové bu?ky

ŠAMPON AGE PROTECTION
Obohacený s kmenovými bu?kami, které aktivovat vlhkost je ideální rovnováha vyživovat a
posilovat všechny vlasy typy je chrání p?ed poškozením po?así a stárnutí. Chrání, že t?lo
a lesk. Chrán?né vlasy jsou hebké a lesklé "zá?ící" obnovené mládeže.
balení: láhev 250 ml.

MASKU AGE PROTECTION
Ideální pro všechny typy vlas? akty v sou?innosti s KEIRAS šampon AGE ochranou.
P?ítomnost kmenových bun?k, které regenerují pokožku hlavy je v kombinaci s p?írodními
vlasy Wellness ingrediencí a jejich výrazn?jšího hmatové a hlídané v rekonstruované
"stárnutí škody.
balení: Tuba 250 ml a 500 ml sklenice.

OP?TOVNÉ SESTAVENÍ SÉRA AGE PROTECTION
pohán?n Keratin
Ideální pro všechny typy vlas? je koncentrované sérum KEIRAS rekonstrukce kmenových
bun?k je ochrana konkrétní v?k a keratin, která dokon?í lé?bu KEIRAS v?kové ochrany
"zachování a rozší?ení ú?inky dlouhou dobu. Kmenové bu?ky se reaktivují rovnováhu
vlhkosti, zatímco keratinu zajiš?uje stabilitu a sílu vlas?, rekonstruk?ní akce pro výsledek
obnovené mládeže.
návod k použití: dob?e prot?epejte p?ed použitím a dlouho produkt. Umyjte si vlasy
Šampon KEIRAS v?ku ochranu a použít ochranu v?ku maska KEIRAS. Na vlhké vlasy
ru?níkem osušené vlasy 10/15 ml séra AGE KEIRAS nasa?te ochranu po celé své délce.
Masáž pomáhá pr?raznosti výrobku a nechte p?sobit 5 minut. Není opláchn?te a vysušte.
Pokud chcete použít desku.
balení: láhev 80 ml.

• TENKÉ pro zvýšení objemu vlas? s kolagenem a kyselinou hyaluronovou

ŠAMPON PRO OBJEM
Umož?uje silný objemový ú?inek díky dávky kolagenu a kyseliny hyaluronové. Moc
tonikem a kolagen texturování vrátí kulhat vlasy ten?í "zatímco kyselina hyaluronová
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poskytuje výživu a hydrataci podporuje regeneraci vlasové folikuly.
balení: láhev 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SERUM
Ideální pro jemné vlasy, které postrádají objem a tendenci zploš?uje. Obohacené o
kyselinu hyaluronovou, které vyživují a hydratují do hloubky "a"kolagenem, který dává
objem a t?lo"zesiluje a densifica vlasové vlákno je posílení ze dna. Vlasy objemn?jší
"zformulovány" zá?ící zdraví a energii.
balení: láhev 100 ml.
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