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 line designet specielt til farvet og behandlet hår. De næringsstoffer og omstruktureringer
handle på keratin, der udfører en condition. Håret får hydrering, krop, blødhed og glans. 

  rigt skum - Universal behandlet hår shampoo 
Universal shampoo, mild til hyppig brug for normal og behandlet hår. Vask forsigtigt huden
giver håret volumen og krop.
 box :  flasker af 250 og 1000 ml beholder 10 lt 

  farvebalancen SHAMPOO 
Shampoo specielt formuleret til farvet og behandlet hår. Den indeholder særlige
overfladeaktive stoffer med lav indeks for irritation, høj beskyttende virkning, renser
forsigtigt farveindstilling hud og hår.
 box :  250 ml 

  farvebalancen CONDITIONER 
Omstrukturering og fugtgivende maske til farvet og behandlet hår. De næringsstoffer og
omstruktureringer handle på keratin, der udfører en condition. Det giver håret fugt, krop,
blødhed og glans.
 box :  150 ml flaske 

  MEADOW Plax 
Det er en stærkt detangling creme, omstrukturering, nærende og fugtgivende indeholder
Meadow Seed Oil og Royal Jelly. Takket være disse stoffer i nærheden af ??kemisk
behandlet hår umiddelbart antage kroppen og glans af naturlige hår. Gode ??resultater er
også på naturlige hår, kruset og tørt, har de tendens til at blive knuder.
 kasse :  krukker af 250 ml og 1 kg 

  ENERGI SERUM
næringsstof løsning energigivende før og efter behandling 
Næringsstof løsning energigivende præ-og post- behandling af håret, udfører en
konditionering og rekonstruktionskirurgi. Takket være dens formel spray, ENERGI SERUM
er praktisk til brug i hjemmet eller i salonen. Passer til alle hårtyper, er specielt velegnet til
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dem, blegede, farvede, stribede eller behandles. Den er rig på regenererende egenskaber
som omega 3, omega 6 og omega 9.
ENERGI SERUM kan også bruges som forbehandling for stærkt beskadiget hår. box : 
150 ml sprayflaske 

  OIL MIX 
Beskyttende olie til kontur ansigt og hals til at bruge som en beskyttende grænse til ansigt
og hals, før du anvender farven. Blandet i farve (ca. 5 ml), reducerer hudens
overfølsomhed.
 box :  60 ml flaske med dispenser 
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