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K1-SHAMPOO
Uundværlig for kruset hår er behandlet og skadet hår. Forberede hår behandling MASKE
behandling. Dybt renser neglebånd at fjerne rester og urenheder, der overholder håret
akslen. Keratin og vitamin E 'regenererer' opfanger og skaber en beskyttende kappe på
skaftet af hår.
emballage: 250 ml tube.

K2-KERATIN MASKE
Conditioning maske keratin og vitamin e. regenererer opfanger og skaber en beskyttende
kappe på skaftet af hår så forsvare det mod eksterne aggressioner (både fysisk og
kemisk).
emballage: 250 ml tube.

K3-KRUS FLØDE
Krus creme er takket være de aktive ingredienser fra form og krop til naturligt krøllet eller
Kinky hår permanentet. Det kan også bruges til at afslutte tørring ' efterlader håret
defineret. Ikke skylles.
emballage: rør af 150 ml.

K1 INTENSIV-SHAMPOO
Vaskemiddel formuleret med talg-relaterede stoffer 'keratin' Monoi af Tahiti og vitamin e.
renser dybt neglebånd at fjerne rester og urenheder, der overholder håret akslen. På
grund af dens basisk pH (pH = 8-8 ' 3) er i stand til at åbne neglebånd af hår fibre giver
mulighed for en større absorption af de aktive ingredienser i dette produkt.
emballage: 1000 ml flaske med dispenser.

K2 INTENSIV MASKE
Konditionering maske (pH 4-4 ' 5) keratin "Monoi olie og vitamin E; regenererer opfanger
og skaber en beskyttende kappe på skaftet af hår. Produktet skal anvendes som et
supplement til INTENSIVE behandling SHAMPOO K1. Blev formuleret for at nære og
fugter håret.
emballage: 1000 ml flaske med dispenser.
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K2h-krus
lang levetid til keratin og E-vitamin
Alsidigheden af K2H:
• MINDRE varige lys udjævning: en simpel procedure gør det muligt at fjerne glasur dem
og gøre dem større ' Crape.
• INTENSE GULVAFSLIBNING mere HOLDBARE: med brug af pladen strækker hår
efterlader den blød og skinnende. Varer op til 6 måneder.
pakke: 175 ml tube.
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