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 linie ur?ené speciáln? pro barvené a ošet?ené vlasy. Živiny a restrukturalizace akt na
keratin, které vykonávají klimatizace. Vlasy získá hydrataci, t?lo, jemnost a lesk. 

  bohaté p?ny - univerzální ošet?ené vlasy šampon 
Univerzální šampon, jemný pro ?asté použití pro normální a ošet?ené vlasy. Jemn? omyjte
k?ži dává vlas?m objem a t?lo.
 box :  láhve 250 a 1000 ml nádrž 10 lt 

  vyvážení barev SHAMPOO 
Šampon speciáln? vyvinutý pro barevné a ošet?ené vlasy. Obsahuje speciální povrchov?
aktivní látky s nízkým indexem podrážd?ní, vysoký ochranný ú?inek, jemn? ?istí pokožku a
vlasy,nastavení barev.
 box :  250 ml 

  vyvážení barev CONDITIONER 
Restrukturalizace a hydrata?ní maska ??pro barvené a ošet?ované vlasy. Živiny a
restrukturalizace akt na keratin, které vykonávají klimatizace. Dávávlas?m vlhkost, t?lo,
m?kkost a lesk.
 box :  150 ml láhev 

  MEADOW Plax 
Jesiln? detangling krém, restrukturalizace, vyživující a hydrata?ní obsahující louka olej a
mate?í kaši?ku. Díky t?mto látkám blízko chemicky ošet?ené vlasy okamžit? p?evzít t?lo a
lesk p?írodních vlas?. Vynikající výsledky jsou také na p?írodní vlasy, kudrnaté a suché,
mají tendenci se zamotat.
 box :  sklenice na 250 ml a 1 kg 

  ENERGY SERUM
živný roztok energizující p?ed a po ošet?ení 
Živný roztok energizující pre - a post- ošet?ení vlas?, provádí klimatizací a rekonstruk?ní.
Díky své vzorce spreje, ENERGY SERUM je praktický pro použití doma nebo v salonu.
Vhodné pro všechny typy vlas?, je vhodný zejména pro ty, b?lené, barvené, pruhovaný
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nebo lé?it. Je bohaté na regenera?ní vlastnosti, jako je omega 3, omega 6 a omega 9.
ENERGY sérum m?že být také použit jako p?edúprava pro siln? poškozené vlasy.
 box :  150 ml sprej láhev 

  OIL MIX 
Ochranný olej na kontury obli?eje a krku používat jako ochranné hranice pro obli?ej a krk
p?ed aplikací barvy. Smíšené barvy (asi 5 ml) snižuje p?ecitliv?lost k?že.
 box :  60 ml lahvi?ka s dávkova?em 
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