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SYNERGICARE-INSTANT GLAT
behandling for kruset hår

Itely forskningslaboratorier har udviklet en eksklusiv behandling specielt dedikeret til
pasning af kruset og rebelske hår. Fra den første ansøgning kan du se resultaterne: hår er
mere disciplinerede ' kompakt og nem at rede. INSTANT glat er velvære ritual at få
silkeagtige hår er helt glat og usædvanlig lyse. Produkter SYNERGICARE INSTANT glat
bevidne det ikke kan være perfekt harmoni mellem natur og teknologi er alle strengt Sles
gratis. Fraværet af natrium Lauryl sulfat er et vaskemiddel, som ofte forårsager irritation '
reducerer aggressivitet shampoo på hovedbunden og håret respekt for sin naturlige
skønhed. Alle samling SYNERGICARE er 'Ja' overfladeaktivt stof system meget mild og
hud-kompatible. Ingen parabener og formaldehyd 'INSTANT glat sikrer sikrere brug' især
for dem, der har en delikat hud. Brug af konserveringsmidler til sidste generation dermal
fyldstoffer, skånsomme mindsker risikoen for uønskede hud svar som irritation kløe og
rødme. Alle SYNERGICARE produkter er fri for syntetiske farver: farven på det færdige
produkt er et resultat af blanding af dens naturlige aktive ingredienser uden tilsætning af
andre farvestoffer. Endelig, alle produkter er dermatologisk testet for at sikre og respektere
den endelige forbruger.
UDJÆVNING SHAMPOO
Sulfate-free shampoo specielt for kruset og uregerligt. Dens rige formel udfører en delikat
rensende virkning ' respekterer hydrolipidic film, der ombryder håret fiber og med
eksklusive lægemiddelstoffer giver håret en bedre hydrering og combability.
emballage: flasker af 250 og 1000 ml.
.
UDJÆVNING MASKE
Nutri-gulvafslibning behandling for kruset og oprørsk. Stærkt indhylle konditionering
agenter for denne rige organ wrap den kapillære fibre fugtgivende og genopbyggende.
Letter kontrollerer Frizz efterlader hår blødt og meget føjelige til krølle. Søgsmålet
beskytter mod de elementer og fugt giver en fantastisk glans. Hårene er perfekt
aircondition blød 'lys' og overordentlig glat og disciplineret.
emballage: 200 og 1000 ml flasker.
INSTANT GLAT SERUM
Gulvafslibning Serum meget Thermo-fugtighedscreme for tør, kruset hår. Dybt nærer håret
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og varig indsats ultra gulvafslibning ' efterlader håret silkeblødt lysere og disciplineret.
emballage: 150 ml flaske.
LUFTFUGTIGHED PROP
Fugt dråber bestemte idealer for kruset og oprørsk. Sikre total kontrol af krus og beskytter
mod luftfugtighed og eksterne agenter. Resultat: perfekt glat skinnende hår, der er blødt at
røre og skinnende effekt.
emballage: 50 ml flaske.
IKKE FLERE KRUS
Særlige Thermo-aktive meget fugtgivende væske kruset og rebelske hår. Beskytter mod
varme og letter glatning med hårtørrer og plade ' efterlader håret blødt og disciplineret.
emballage: 75 ml flaske med dispenser.
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