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  MAINTAINER Ilmastointi Väri 
Suojaava ja kosteuttava hoitoaine hiukset coloratiCondiziona värjätyille hiuksille
ylläpitääoptimaalisen kosteustasapainonhiukset ja häiriinnyväri. Se hoitaa ihoa ja hiuksia
antaa täydellinen kampa säilyttääparemmin ja pitkäkestoisempi väri. Tuoksuva makea
maitoa. Vaikuttavat aineet : maitoproteiinia ja kaseiini, silikoni detangling aineet,
kosteuttava ja ilmastointi,yksinomainen Integrity 41 ®. 

  liuostilavuuteen MURSKAIN 
hoitoaine volumizzanteScioglie solmut ja antaa volyymia normaaliin / hienot hiukset ilman
painavat sen alas. Kiitos täyteaineena ainesosia auttaa antamaan lisää volyymia ja kehon,
pidentääkestoa kampaamo. Abse polysakkaridien, proteiinejamaidon, pantenolia (pro-
vitamiini B5), glyseriiniä, aloe vera, kosteuttava ja hoitava agentti, että kiitospanos
guarkumi hiukset kuitu, olosuhteethiukset ja parantaa sen joustavuutta ; E-vitamiinia
antioksidanttina. 

  INTENSIIVINEN EHDOLLISTAMINEN vaahto 
intensiivinen ilmastointi vaahtoa kuivalle ja vahingoittuneita hiuksia
Lahjoita kuivua ja vahingoittuneet hiukset syvä conditioning, käsiteltävyys jaja elintärkeää.
Antaa kiiltoa ja silkiness, ja poistaa staattista sähköä. Special emollients antaa
Syväkosteuttava jättäen hiukset täynnä kehon, pehmeä ja kiiltävä,tuoksu makea maitoa.
Vaikuttavat aineet : maitoproteiinia, vehnä ja silkki otteita mansikka, karpalo ja aloe vera,
vitamiinit C, E ja F, silikoni detangling aineita, aineet pakataan ja kosteuttava,
kiillotusaineet,yksinomainen Integrity 41 ® -suodatin aurinko. 

  MURSKAUS kermavaahtoa  

 kermainen mousse ilmastointi ja suojasangi huuhtele kaikille hiustyypeille 

 Suunniteltu erityisesti kunnossa hiukset säilyttämäänoptimaalisen kosteustasapainon ja
häiriinny colore.Lascia hiuksista pehmeät, kiiltävät ja täynnä elinvoimaa. Proteiini maidosta
kunnossa ja uudelleencortex jakynsinauhoja hiukset erityistä emollients kosteuttaa syvä ja
pitkäkestoinen ja l' Integrity 41 ® säilyttäävärin. 
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  EAVE hoitoaine 
ilman huuhtelu hoitoaine kaikille hiustyypeille
Sääolothiukset luonnollisen tai kevyesti kuivalla vahingoittuneet hiukset kammataan
annetaan enemmän soveltamisen jälkeen ilmastointilaitteet tai hoitoja. Se antaahyvän
tasapainon sisävesien suojelua ja säilöntä hiusten väri. Vaikuttavat aineet : maitoproteiinia
ja kaseiini, riisi öljyn ja avokado otteita mansikka, mustikka ja papaija, hunaja ote, erityistä
silikonit,yksinomainen Integrity 41 ®, E-vitamiini, aurinkovoidetta.
ohje käyttää : spray tasaisesti pyyhekuiviin hiuksiin, erityisestialueille, joilla on
vahingoittuneet hiukset. 

  reparing HIUSHOITO 
Hoito korjata kuivia ja vahingoittuneita hiuksia
Deep Repair kemiallisesti käsiteltyjä tai vaurioituneita hiuksia. Se ravitsee syvästi, antaa
voimaa ja kehon rakenne. Se tekeehiukset elintärkeä ja pehmeän tuntuista terve ja kiiltoa.
Integroida syvästi proteiinia ja nestetasapainosta huolehtiminen koskemattomuuden
suojaamiseksiväri.
Vaikuttavat aineet : maitoproteiinia ja kaseiini, tiivisteet mansikka, mustikka siemenet ja
jojoba. Komponentti termoriscaldante aiheuttaalievää mutta tehokasta avaamistaasteikot
mahdollistaa syvälle tunkeutuminenaktiivisen rakenneuudistusta.
ohje käytettäväksi pyyhe hiuksiin, levittää tasaisestikoko pullon sisältö, kiinnittäen erityistä
huomiotaja päihin. Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia. Hyvin hiukset, peitä hiuksetkorkki ja anna
vaikuttaa 5-10 minuutin ajanlämmönlähde. Huuhtele ja jatkahaluamasi muotoilu. 

  EHEYS KORJAUS hiukset 
hoito korjaaja
Hoito Hair Repair valkuaiskonsentraattiin.
Korjaaja keskittynyt proteiinin amino ihanteellinen uudistaa ja vahvistaa vahingoittuneita ja
kemiallisesti käsitellyt hiukset, jättäen sen pehmeä ja kiiltävä. Sisältää orgaanista voita
Muru Muru jonka toiminta ilmastointi ja ravitseva.
käyttöohjeet : jakaakoko injektiopullon puhdas kosteisiin hiuksiin, hieronta virkavapaalla
5/10 minuuttia, huuhtele. 
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