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  HYDRATING MASK EXTRA 15   ultra fugtgivende maske 
15 EXTRA HYDRATING MASK er designet til at give en 15 minutters wellness låg giver
fleksibilitet og fugt til håret. Dens bestemt duft melon pakket ind i en følelse af ekstrem
fysisk og psykisk velvære, hvilket skaber et øjebliks afslapning.
 anvendelsesmetode : 15 EXTRA HYDRATING MASK skal anvendes på håret vaskes og
holdes på plads i 15 minutter. Giver 3 forskellige genopbygning teknikker:. Blød, med
hjælp af et varmt håndklæde, regelmæssig med hjælp af pladen og folie, stærk med hjælp
af pladen og folie ifølge metoden Emmediciotto

rør på 250 ml og 1000 ml flaske :  pakke .
 09 gamle løsning 
Code of afslapning for træt og stresset hår
Revurdering de gamle erfaringer, Emmediciotto foreslår en metode og en gestus
tidssvarende.
Brug ekstrakter af naturlige materialer, der forbereder håret til moderne levevis.09 gamle
løsning er en creme lavet af naturlige stoffer berøvet den kemiske aggressive : resultatet
er en yderst sød, med en stor effekt på genopbygning. Siden den første ansøgning hår vil
se lysere og elastisk, så de synes længere.
 anvendelsesmetode : 09 gamle løsning er fordelt over hele længden af ??håret til at
genopbygge strukturen, derefter anvende det hver uge får du en storslået præstation.
Anvende cremen dække den med en badehætte og lad det i 20 minutter under en
varmekilde : Ideel til ventetid.
150 ml tube:  pakke .
 20 FOR hovedbund behandling 
maske for huden - før og efter farve
20 TIL hovedbund behandling er en vigtig maske på huden. Det er en spray, der danner
en usynlig film på huden og beskytter hovedbunden mod irritation, hvilket gør det frisk og
hydreret, ideel før og efter farve. 20 FOR hovedbund behandling fremmer balancen i det
tekniske arbejde og genskaber den naturlige balance.
 anvendelsesmetode  : før behandling (farve, permanent, etc...) spray omhyggeligt for at
beskytte huden mod irritation og efter behandlingen skal gælde for vaskede hår og lad den
i 5 minutter for at berolige
irritation og rehydrere huden. pakke :. glasflaske 100 ml 
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