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ICE CREAM GREEN
'grøn' linje af behandlinger med biologisk aktive stof

ICE CREAM grøn er den nye grønne serie af professionelle behandlinger ultra følsom,
dedikeret til frisører og alle mennesker, der foretrækker mere naturlige produkter og mere
delikat, med Active Ecocertificatiche biologisk og minimere risikoen for allergi & sbquo,
allergier og irritationer, med en bestemt funktion for følsomme hovedbund og sensibiliseret
og reduceret miljøpåvirkning.
Inebrya indsende alle produkter ICE CREAM GREEN konstant og streng kontrol af
laboratorie-og produktionsfaciliteter til at certificere formuleringer uden SLS eller SLES,
parabener gratis, ingen farvestoffer, ingen parfume eller duft allergen -fri, med en mængde
nikkel, Chrom og Cobalt mindre end 1 1 milione.A fuldende rækken GRØN tilføjer nye linje
efter behandling med det formål at afsætte farvet og kemisk behandlet hår til et specifikt
program ultra blid og naturlig, men yderst teknisk og faglig
.
SENSITIVE SHAMPOO
Beroligende shampoo til følsom hud.
Har en mild rengøringsmiddel til at hjælpe med at forhindre irritation.
flasker af 300 og 1000 ml : kassen.
Sensitiv hovedbund LOTION
Beroligende lotion til følsom hud, uden skylning. Den fugter og beroliger følsom og
irriteret hovedbund, reducerer irritation og kløe, og hjælper med at genoprette den
naturlige pH af huden efter kemiske behandlinger.
af tuden flaske med 125 ml : kassen.
mild shampoo vand
Fugtgivende shampoo til alle hårtyper. Hydrater naturligvis dybt nærer og blødgør
effektivt, hvilket bringer mineraler og polysaccharider at gøre dit hår mere tonet og
vital.
flasker af 300 og 1000 ml : kassen.
INTENSIV fugtmaske
Nærende maske intensiv handling. Effektivt udglatter og nærer alle hårtyper,
efterlader den blød og smidig.
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