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  ravinteiden linja omistettuhuolta kuiva ja pörröiset hiukset 
Innovatiivinen ja kattava, jonka tarkoituksena on palauttaa optimaalista kosteustasapainoa
kuivan ja erittäin kuiviin hiuksiin tyvestä latvaan. Kaavat ravinteita, täysin tasapainoinen
mukaanaste kuivuushiukset, tekemään oikean hydraatioastetta jayksilöllinen annos Active
- Proteiini täydentymäänresurssien puute ja löytääsatunnaisia ??pehmeys
- Lipidit luoda tehokas este pinnallahiukset ja kuivumisen estämiseksi
- Vitamiinit ja hivenaineet antaa sinullelisäenergiaa ihoa

 PEARL SHAMPOO 
Se puhdistaa ja ravitsee kuivia tai pörröiset hiukset jättäen sen pehmeäksi ja sileäksi.
Pulloa 250 ja 1000 ml.

 LUXURY naamio 
Se ravitsee ja elvyttää palauttaa ainutlaatuinen pehmeys ja detangling kuiva tai kihara
tukka ansiosta johdannaisia ??Kašmirvilla ja E-vitamiinia maljakot 200 ja 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra kosteuttava kylpy puhdistaa hellävaraisesti ja ravitsee kuivia hiuksia liikettä. Pulloa
250 ja 1000 ml.

 ULTRA Moisture Treatment 
Intense korjaavat hoito, ravitsee ja antaa kosteutta ja proteiiniahiukset. Purkit 200 ja 500
gr.

 WEARABLE HOITO 
Hoitoa ilman huuhtelua pystyy pehmentämään ja valvoahiukset hyvin kuiva ja kapinallinen,
ilman painavat sen alas. Pulloa 250 ja 1000 ml.

 HYPER OIL INFUSION 
Shock hoitoapitkäkestoinen ravitsemus. Kosteuttaa ja pehmentäähiukset kuitu hiukset
kuiva ja erittäin kuiva. Ampulli 13 ml laatikko 6 kpl.
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 GOLD SERUM 
Hän pukeutuuhiuksetnäkymätön mikrofilmaamalla äärimmäisen pehmeyden. Pehmentää
epätäydellisyydetkynsinauhoja, korjaukset split päättyy. Injektiopullo 30 ml.

 JUMALALLINEN CREAM - sileä muotoilu 
Tasoitus kerma kosteuttava ja suojaava thermo otteita jojoba ja orkideat, ihanteellinen
luodakestävä sileä muotoilu ja vahvistaamääritelmä kuiva tai kihara tukka. Putki 150
grammaa.

 PUREVEIL - kaksivaiheisen sileä muotoilu 
Se suojaa lämpöä levyn säilyttäen uudistetun kosteustasapainonhiukset. Injektiopullo 125
ml.

 SUBLIME SORBET - styling kihara 
Sorbetti kosteusvoidetta hiukset, ihanteellinen tilavuuden ohjaamiseksi kuiva tai kihara
tukka ja luoda kestävä kiharat määritelty ja kiiltävä. Putki 150 grammaa.

 DELICIOUS GLAZE - styling kihara 
Suojaamäärittely ja kirkkaus kiharat ja löysikosteustasapainonhiukset. Injektiopullo 125
ml. 
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