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  BAIN vitalité - med ekstrakt af Moringa og hør frø 
Renser forsigtigt alle typer af hår. Det afbalancerer fysiologisk pH.

  flasker af 250 og 1000 ml :  kassen.
 MASQUE VITALITE - med hørfrø ekstrakt og vitamin F 
Ideel efter kemiske behandlinger, for at genoprette de oprindelige fysiske forhold.

  150 ml rør og krukke på 500 ml :  kassen.
 CREAM MOUSSE - rekonstruktionskirurgi kosmetisk behandling 
 med naturlig ekstrakt af Moringa 

Gendan beskadigede lag af hår og styrker dem i dybden. box :.  300 ml flaske med
dispenser

 TRAITANTE LOTION - med hørfrø ekstrakt og vitamin F 
Ideel vedligeholdelse mellem applikationer Masque VITALITE, giver volumen, fylde
og glans takket være de stoffer beslægtet med strukturen i håret.
 box :.  hætteglas på 12 ml i æske med 10 stk

 Purifiant SHAMPOO - for fedtet hår og skæl 
 med Piroctone Olamine 
Det fjerner skæl fra hovedbunden og hår for at hjælpe med at forhindre dem i at
vende tilbage.
Piroctone Olamine fungerer som et bredspektret antimikrobiel kationiske
begunstige forsvaret mod vækst af bakterier, svampe og skimmelsvampe er
ansvarlige for skæl. box :.  500 ml flaske

 reparateur SHAMPOO - hår farvet og behandlet med   Chitosan og hvedeprotein 
Det nærer og styrker håret farvet og behandlet. Hvede proteiner udvikle en stærk
afhjælpende foranstaltninger og genopbygning, Chitosan forsinker ældning.

  flasker af 250 og 1000 ml :  kassen.
 REPAIR MASK - til farvet og behandlet hår med Chitosan og hvedeprotein 
Intens og dyb reparation handling for farvet og behandlet hår. Hvede proteiner
udvikle en stærk afhjælpende foranstaltninger og genopbygning.
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 box :.  500 ml krukke

 CHA OIL NON OIL - væske ernæring beskyttende omstrukturering 
Ikke-fedtende, forlænger og forbedrer glans af farve, naturlig eller farvet, takket
være ChromAveil ™, der beskytter dit hår fra blegning fremkaldt af forarmelsen
forårsaget af UVA og UVB stråler.
 box :.  250 ml flaske

 masque snapshots - revitaliserende maske 
Medføre øjeblikkelig lukkertid. Afspiller en revitaliserende og anti-aging, takket være
guargummi og chitosan.
Umiddelbare resultat, ingen lukkertid og uden at tynge det ned. box :.  500 ml
krukke

 BAIN ANTI- CHUTE - foryngende bad reparatør 
Badeværelse Fall, afbalancerer dysfunktion af huden i forebyggelse af hårtab.
Beriget med Minoctive *, protein kompleks, vitaminicoossigenante for hår
regenerering
.
  flasker af 250 og 1000 ml :  kassen.
 STOP - CHUTE - bi- chokbehandling anti hårtab 
Bi- behandling med varm -ice Minoctive *, udvikler en dyb virkning af iltningen af
håret pære og fremmer regenerering. En rigtig gym for celler med anti- fald effekt.
Anti-aging indsats mod frie radikaler.
  10 ml hætteglas i karton af 10 stk :  kassen.
 Minoctive *:  oxygenating kompleks protein - vitamin. Aktiv naturlig ingrediens
udvundet fra hvid sød lupin, med et højt indhold af vitaminer, peptider og
væsentlige elementer for hår regenerering. 
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