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  BAIN VITALITE - s extraktem z Moringa a ln?ného semínka 
Jemn? ?istí všechny typy vlas?. To vyrovnává fyziologické pH.
 box :.  láhve 250 a 1000 ml

 MASQUE VITALITE - s extraktem ln?né semínko a vitamínu F 
Ideální po chemickém ošet?ení, obnovit p?vodní fyzické podmínky.
 box :.  150 ml tuba a sklenice 500ml

 CREAM MOUSSE - rekonstruk?ní kosmetické ošet?ení 
 s p?írodním extraktem z Moringa 
Obnovit poškozené vrstvy vlas? a posiluje je do hloubky.
 box :.  300 ml lahvi?ka s dávkova?em

 TRAITANTE LOTION - s extraktem ln?né semínko a vitamínu F 
Ideální údržbu mezi aplikacemi Masque VITALITE, dává objem, t?lo a lesk díky látek na
strukturu vlas?.
 box :.  lahvi?ek po 12 ml v krabici 10 ks

 PURIFIANT SHAMPOO - pro mastné vlasy a lupy 
 s Piroctone olamin 
To odstra?uje lupy z pokožky hlavy a vlas? a zabránit jim v návratu. Piroctone olamin
p?sobí jako širokospektrální antimikrobiální kationtové favorizovat obranu proti r?stu
bakterií, hub a plísní odpov?dných za lup?.
 box :.  500 ml lahvi?ka

 réparateur SHAMPOO - vlasy barvené a lé?eno   chitosan a pšeni?ného proteinu 
Vyživuje a posiluje vlasy, barevné a lé?it. Pšeni?né proteiny vyvinout silnou opat?ení k
náprav? a obnov?, Chitosan zpomaluje stárnutí.
 box :.  láhve 250 a 1000 ml

 REPAIR MASK - pro barvené a ošet?ené vlasy s chitosan a pšeni?ného proteinu 
Intenzivní a hluboký opravy akce pro barevné a ošet?ené vlasy. Pšeni?né proteiny
vyvinout silný nápravná opat?ení a rekonstrukce.
 box :.  500 ml sklenice
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 CHA OIL NON OIL - tekutina nutri?ní ochranné restrukturalizace 
Nemastný, prodlužuje a zvyšuje lesk barvy, p?írodní nebo barvené, díky ChromAveil ™,
které chrání vaše vlasy p?ed b?lení vyvolané ochuzování zp?sobeným UVA a UVB zá?ení.
 box :.  250 ml lahvi?ka

 MASQUE snímk? - revitaliza?ní maska ??
Mít za následek okamžité rychlosti záv?rky. P?ehraje revitalizaci a anti-aging, díky guma
Guar a chitosanu. Okamžitý výsledek, ne rychlost záv?rky a bez vážení dol?.
 box :.  500 ml sklenice

 BAIN ANTI - CHUTE - omlazující koupel opravá? 
Koupelna Fall, vyrovnává dysfunkce k?že p?i prevenci vypadávání vlas?. Obohacený s
Minoctive *, proteinový komplex, vitaminicoossigenante pro regeneraci vlas?.
 box :.  láhve 250 a 1000 ml

 STOP - CHUTE - bi- šoková terapie proti vypadávání vlas? 
Bi- lé?ba s hot -ice Minoctive *, rozvíjí hluboký ú?inek okysli?ování vlasové cibulky a
podporuje regeneraci. Skute?ný t?locvi?na pro bu?ky s anti- podzim efekt. Anti-aging
p?sobení proti volným radikál?m.
 box :.  10 ml lahvi?ky v krabi?ce 10 ks

 Minoctive * :  okysli?ování komplex protein -vitamin. Aktivní p?írodní látka se extrahuje z
bílého sladkého vl?ího bobu, s vysokým obsahem vitamín?, peptid? a esenciálních prvk?
pro regeneraci vlas?. 
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