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ÈQUILUX
med høj koncentration af botaniske ekstrakter

 ÈQUILUX indeholder den højeste koncentration af botaniske ekstrakter, der Elegy
nogensinde har udtænkt. Han har altid ønsket at få mest muligt ud af produkterne, og kun
efter dyb forskning var det muligt at virkelig drage fordel af de rigelige naturlige ekstrakter
så meget at definere luksus. 

  PRIME 
Det er en phyto -komposit til dyb rengøring og overflade dermis. Maksimere resultatet af
behandlingen efter virkningen af ??aktivering dyb shampoo og behandlinger.
Særligt egnet i overværelse af seborrhea, hyperhidrose, skæl og fald.brugsanvisning :.
gælde fra 5 til 10 ml på dermis, distribuere jævnt og massage huden godt, vent PRIME
handler i mindst 3 minutter, og derefter gå videre med den ønskede behandling

150 ml glas :  pakke .
 TEA ENERGI 
polyvalent regenerere, rensende
Til alle hårtyper, velegnet til daglig brug. Det hjælper til at rense hår og hovedbund af
urenheder, øge lysstyrke og volumen, der giver friskhed og handlekraft til hovedbunden.
Formuleret med en høj koncentration af botaniske ekstrakter af tea tree olie, jojobaolie,
Aloe Vera og pebermynte.brugsanvisning : Påfør en lille mængde, øge den efter behov.
Massér forsigtigt, orlov i to minutter og skyl. Gentag processen.
 pakke : flasker med 50, 250, 1.000 ml og øko- pakke med 5 L.

 Vask forsigtigt 
blid udrensning, beroligende, rensende
Velegnet til følsom hud og dine børn. Velegnet til daglig brug, hjælper det at rense hår og
hovedbund af urenheder, øge lysstyrken og naturlighed. Respekter Scalp genskabe
optimale tilstand for en naturlig hårvækst.
Produkt med en høj koncentration af botaniske ekstrakter af mælkeprotein og Aloe
Barbadensins.brugsanvisning : Påfør en lille mængde af produktet, massage blidt, orlov i
to minutter og skyl derefter. Gentag  pakke : flasker med 50, 250, 1.000 ml og øko- pakke
med 5 L.

                               pagina 1 / 2



 blåbær -UP 
med blåbær ekstrakt, hydrolyseret kollagen og aloe barbadensins
Velegnet til følsom hud som af børn, som er egnet til daglig brug, bidrager sammen med
andre produkter i den linje, opnåelse af et volumizing effekt og omhyggeligt regenerere
rense hovedbunden uden at angribe den.
brugsanvisning : Påfør en lille mængde af produktet, massage blidt, orlov i to minutter og
skyl derefter. Gentag  pakke : flasker med 50, 250, 1.000 ml og øko- pakke med 5 L.

 SILK TERAPI 
polyvalent, konditionering, beskyttende
Vist sig at give volumen, glans og krop.
Høj beskyttelse mod UV-stråler, hårtørrer og plader.Velegnet til daglig brug, der angives at
puste nyt liv svage hår på grund af virkningen oxidant smog. God til alle hårtyper, er dens
handling baseret på den høje koncentration af botaniske ekstrakter og silke proteiner i
tillæg til KRC (Klager Keratin Complex).
Instruktion til brug : Påfør jævnt i håret efter behov fordampning. Hvor anbefales stammen
viser større opmærksomhed til kam og sprøjte flere gange. Må ikke skylles.
Derefter gå videre til de efterfølgende tjenesteydelser eller til den krølle med passende
stylingprodukter. pakke : sprayflasker 50 og 125 ml, øko- Pakke med 5 L.

 SOFTLY 
SOFTLY CONDITIONER er en intensiv behandling af hydrering og afbalancering af de
obligationer, der udgør det. Rig variation af botaniske ekstrakter og forbedret med KRC
(Klager Keratin Complex) er designet til at forbedre formbarhed og glans af håret.
Instruktion til brug : Påfør jævnt over hele længden, vrimlede hvor tilstedeværelsen af
??porøsitet er større. Lukkertiden kan variere fra 5 til 15 minutter, afhængigt af intensiteten
af ??den tiltalende resultat.
 pakke : flasker med 50, 250, 1.000 ml og øko- pakke med 5 L. 
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