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SYNERGICARE-INSTANT SMOOTH
lé?ba pro kudrnaté vlasy

Itely výzkumné laborato?e vyvinuly exkluzivní ošet?ení speciáln? v?nované pé?i o vlnité a
nepoddajné vlasy. Od první aplikace m?žete vid?t výsledky: vlasy ukázn?n?jší "kompaktní
a snadno se roz?esávají. INSTANT hladké je rituál pohody dostat hedvábné vlasy je
dokonale hladká a mimo?ádn? chytrý. Produkty SYNERGICARE INSTANT hladké sv?d?it,
to nem?že být dokonalé harmonie mezi p?írodou a technologií jsou všechno striktn? Sles
Free. Absence natrium-lauryl-sulfát je detergent, který ?asto zp?sobuje podrážd?ní '
snižuje agresivita šampon na pokožku hlavy a vlasy je respektování jeho p?írodní krásy.
Všechny kolekce SYNERGICARE je "opravdu" povrchov? aktivní látky systém extrémn?
mírná a k?že kompatibilní. Bez paraben? a formaldehydu "Instantní hladké zajiš?uje
bezpe?n?jší používání" zejména pro ty, kte?í mají citlivou pokožku. Použití konzerva?ních
p?ísad k poslední generaci dermální výpl?, low dopad snižuje riziko nežádoucí kožní
reakce jako sv?d?ní podrážd?ní a zarudnutí. Všechny výrobky SYNERGICARE jsou bez
syntetických barev: barva hotového výrobku je výsledkem mísení p?írodní aktivní látky bez
p?ídavku jiných barviv. Kone?n? všechny produkty jsou dermatologicky testovány zaru?it a
respektovat kone?nému spot?ebiteli.

VYHLAZUJÍCÍ ŠAMPON
Síran zdarma šampon pro kudrnaté a nepoddajné. Jeho bohaté vzorec provádí jemné
?istící akce "respektuje hydrolipidický film, který obaluje vlasové vlákno a s exkluzivní
aktivní principy dává vlas?m lepší hydrataci a zplihlé.
balení: lahve 250 a 1000 ml.
.
VYHLAZUJÍCÍ MASKA
Nutri vyhlazování lé?ba pro kudrnaté a vzpurný. Vysoce kondicionéry z této bohaté zábal
obklopují hydrata?ní a revitaliza?ní vlasová vlákna. Usnad?uje ovládání zacuchání,
zanechává vlasy hebké a velmi u?enlivý k brankovišti. Jeho akce chrání p?ed prvky a
vlhkosti dává úžasný lesk. Vlasy jsou dokonale stabilizuje m?kké "lehké" a mimo?ádn?
hladký a disciplinovaný.
balení: lahví 200 a 1000 ml.

INSTANTNÍ HLADKÉ SÉRUM
Vyhlazující sérum vysoce termo-hydrata?ní krém pro suché, krepaté vlasy. Hluboce
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Vyživuje vlasy a trvalé akce ultra smoothing "zanechává vlasy hedvábn? zapalova? a
disciplinovaní.
balení: láhev 150 ml.

VLHKOST VZDUCHU ZÁTKOU
Vlhkost klesne konkrétní ideály pro kudrnaté a vzpurný. Zaru?uje úplnou kontrolu nad
zacuchání a ochranu proti vlhkosti a vn?jším vliv?m. Výsledek: dokonale hladké lesklé
vlasy, která je m?kká na dotek a lesklý efekt.
balení: lahvi?ka 50 ml.

UŽ ŽÁDNÉ KREPAT?NÍ
Speciální St?rková termoaktivní vysoce hydrata?ní tekutin kudrnaté a nepoddajné vlasy.
Chrání proti teplu a usnad?uje vyhlazení s vysouše?em vlas? a deskou "zanechává vlasy
hebké a disciplinovaný.
balení: 75 ml lahvi?ka s dávkova?em.
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