Behandlinger - hårpleje - ENVIE
ENVIE MILK PROTEIN
Fugtgivende behandling af tørt og kruset hår

contact@imsrl.eu
+39 0331 1706328
www.globelife.com/envie/

ENVIE MILK PROTEIN
Fugtgivende behandling af tørt og kruset hår

Envie mælkeprotein er en linje med naturlige mælkeproteiner, der er ideelle til kruset og
tørt hår. Balsam og proteiner indeholdt i dets produkter gør håret blødt og føjeligt til
kammen. Modellerere hjælper med at glatte hår og fjerne usømmelig krus, mens de
beskytter og nærer håret. Den ammoniakfri strygecreme giver dig mulighed for nemt at få
glat hår i ca. 8 uger uden at ødelægge hårfiberen.
SHAMPOO
Fugtgivende shampoo til tørt og kruset hår
Shampoo til kruset og tørt hår renser forsigtigt huden og giver håret en blød og fyldig
effekt på kammen.
Sådan bruges: Fordel c/a 10 ml produktmassage forsigtigt', og skyl derefter.
Emballage: 250 ml flaske; 1000 ml flaske
MASKE
Fugtgivende maske til tørt og kruset hår
Milk Protein ph syremaske til kruset og tørt hår er en balsam rig på mælkeproteiner, der
efterlader håret blødt og skinnende og letter kæmning.
Sådan bruges: Fordel c/a 10 ml produktmassage forsigtigt', og skyl derefter.
Emballage: 250 ml rør; 1000 ml krukke
2 FASER
Detangling spray 'beskytter
Envie spray 2 faser gør det nemt at rede og beskytter samtidig håret mod varmen fra
hårtørreren, der giver volumen.
Metode til brug: Ryst godt før brug og fordampe lige nok.
Emballage: 250 ml flaske
ALT I ÉT
Multifunktionel hårcreme
Anti-krus beskyttende beskyttende udjævning omstruktureringseffekt
Polerer og eliminerer krus' Reparationer behandlet og tørt hår' Glat effekt' Beskytter håret
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mod varmen fra hårtørrere og glattejern' Letter kæmning' Detangling' Reparationer
splittede ender' Volumizing' Farvebeskytter' Behagelig og langvarig duft.
Sådan bruges: Påfør fugtigt hår og fortsæt med frisuren. Skyl ikke.
Emballage: 250 ml flaske
ANTIFRIZZ
Anti-krus modellering
Anti-krus modellering glat effekt bruges på kruset fortørrende hår for at eliminere krus og
hjælpe med at opnå glatte linjer; som en daglig anti-krus på tørt hår.
Metode til brug:
1. på håndklædetørret hår påføres c / en 1 knap fløde 'tør derefter med børste og
hårtørrer;
2. på tørt hår spredt i små doser' fra roden til spidserne.
Emballage: 150 ml rør
CRISTAL
Balsam baseret på arganolie
Cristal mælk er en konditioneringsbehandling til alle hårtyper med arganolie. Det gør håret
skinnende 'blødt og silkeagtigt uden fedtet' eller tynget ned.
Sådan bruges: Fordel i små doser på det håndklædetørrede hår og tør derefter efter
ønske.
Emballage: 100 ml spray
MOUSSE FLØDE
Fugtighedscreme til tørt og kruset hår
Mousse Cream med mælkeproteiner med konditionerende effekt er ideel til kruset og tørt
hår. Det gør håret skinnende og blødt' ved at fastgøre lidt.
Sådan bruges: Ryst før brug på vasket og håndklædetørret hår fordel c / a 2 nødder af
produktet.
Emballage: 300 ml flaske
OMSTRUKTURERING LOTION
Omstrukturering af oligomineral hårbehandling
Omstrukturering af konditionering og reparation af behandling med sporstoffer og
kationiske salte, der udfører antioxidant og anti-fri radikal virkning. Den intense og
øjeblikkelige handling betyder, at håret fra den første applikation får volumen, glans og
silke.
Emballage: 10 ampuller á 10 ml
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