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VÆSENTLIGE

Forskere Eugene Perma har identificeret forskellige kilder af ubalance af hår og udarbejde
ritualer af brugerdefinerede skønhed , til at reagere på de specifikke behov af nogen art.
Med ESSENTIEL af Eugene Perma Professionnel er den
forskning er til gavn for vitaliteten i håret og byder på høj præcision behandlinger med nye
aktive ingredienser.
Fordele: hvert produkt er tænkt som en , første presning, for at få en behandling, der
trænger dybt ind i håret eller fibre i hovedbunden for at give off virkningen af den aktive
ingrediens , i beskæftiger sig med en bestemt afgang i dybden og giver en fuld følelse af
velvære. Alle produkter er dermatologisk testet.
ESSENTIEL behandlinger tilbyde en linje til ethvert behov af håret eller hovedbunden ,
hver med en forskellig kerneteknologi og en anden reference farve. Det hører med til
rækken af hår peger NUTRIGENESSE overfølsomme over og ultra-overfølsomme over.

NUTRIGENESSE SHAMPOO
tør og overfølsomme over hår den bedste sælger af ESSENTIEL
De Ceramidik komplekse , Mimetic ceramider-baseret, genskaber lipid balance af håret
med et ordentlig udbud af væsentlige lipider. Reparerer skader af konkrete fiber lipid ,
forhindre hår knækker og genopblussen af spaltede spidser. Håret sammen hele deres
ungdom. Perfekt untangled regenereres og ikke længere er påvirket af episoder af ,
tørhed, . Shampooen nærer og omstrukturerer håret fiber er takket være en udjævning
effekt på neglebånd for l, azione Ceramidik kompleks.
Søgeresultater: feeds, spiller og omstrukturerer fiber. Hjælper med at udrede håret. Giver
blødhed og lysstyrke.
pakning: flacon med 250 og 1000 ml.

KROPSOLIE behandling og hår
must-haves af ESSENTIEL
Olie behandling er en ægte øjeblik af glæde at give væk håret og hele kroppen. Er en
luksuriøs ritual, der genskaber hår glans og ekstreme blødhed. Olien har ekstraordinære
egenskaber. Den ikke-fedtet konsistens afslører alle hår skønhed og nærer deres dybe
fiber.
Søgeresultater: trænger straks ind i håret. Styrker og revitaliserer. Nærer i dybden.
emballage: 100 ml flaske.
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