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ŽIVOTNÍ CYKLUS

ŽIVOTNÍ CYKLUS
Dokonalé spojenectví mezi v?dou a p?írodou ve službách krásy vlas?.
Rysy:
• up?ednost?uje p?írodní složky p?i zachování kosmetický efekt;
• Nepoužívejte žádné suroviny živo?išného p?vodu;
• je bez paraben?;
• je dermatologicky testován.
Každý segment ?áry obsahuje p?írodní aktivní složky spojené s aktivní složkou
tecnologico , vytvo?il
Eugene Perma laborato?e v Pa?íži.

DVOUFÁZOVÉ LISSANT TERMOPROTETTIVO
rovnání ošet?ení nejlepší prodejce životní cyklus
Aktivní složkou p?irozené linie je Rosa Gallica je známý pro jeho zm?k?ení , která se
extrahuje z bio r?ží. Aktivní složkou tecnologico je Lustreplex , který d?lá vlasy lesklé,
usnad?uje skládání a proti vlhkosti a proti kade?ím.
Výsledky hledání: chrání vlákna b?hem narovnávání. Usnad?uje použití stopy p?i sušení.
Redukuje zacuchání. Chrání p?ed agrese a vlasy BaByliss fén.
balení: láhev s rozprašova?em 150 ml.

ORGANICKÝ olivový olej s ?ervenými ibišky
tenké a normální vlasy
Nejv?tší inspirace z cyklu Vital je reprezentována multi-akce , vytvo?il fúze tekutiny s vlasy
olejem. Ecocert certifikovaný bio olej se extrahuje v Indonésii pádem tropická rostlina je
Moluccana je bohatý na vitamín e. sušené ropy z jedine?ný smyslový profil: non mastné ,
proniká rychle, má m?kký povrch, na vlasy a nelepivé. Olej odvozené z výrobního ?et?zce,
který je ekologicky zodpov?dné , zahrnující místní komunity. Olej obsahuje také ?ervené
ibišek kv?t, který má antioxida?ní vlastnosti zklid?ující a hydrata?ní vlastnosti a zlepšuje
pružnost hebkost a lesk vlas?. Vitamín P uvnit? hraje silné kapilární ochranné opat?ení je
reagovat na pot?eby normální na jemné vlasy. Kone?n?, Omega 3 esenciální mastné
kyseliny nejsou shrnuty naše t?lo , které pomáhají udržet vlhkost vlas? a ochranu proti
ú?ink?m stárnutí je zp?sobeno jejich regenera?ní vlastnosti.
Výsledky hledání: regeneruje a opraví vlasového vlákna. Zjem?uje a hydratuje a pomáhá
sušení a styling. Posiluje. Poskytuje lesk na vlasy. Chrání vlasy p?ed UV a UVB a vn?jší
agresí zp?sobené teplem z desek a vysouše?em vlas?.
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balení: láhev s rozprašova?em 150 ml.
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