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 elinaikanaanhiukset läpi erilaisia ??stressiä : toistuva harjaus, usein tekniset palvelut,
ulkoisen hyökkäyksen. Tuloksena on hiusten heikko ja huonontunut, joka on ohut, hauras
ja sitä on vaikea käsitellä. Näissä olosuhteissahiukset on käsiteltävä sisältä ja suojassa
ulkopuolelta, on vahvistettava ja keinotekoisten takaisin lujuutta, voimaa ja kiiltoa
alkuperäinen. Tarve puuttuahoitoon hiukset jälleenrakennus on hyvin tuntui ja on
poikittainerilaisia ??hiusten ja poikkeamia. Laboratorioista SOCO syntynyt rakentaa linja,
muotoiltu vaikuttavien ainesosien laadun ja suorituskyvyn, helppokäyttöinen, miellyttävä
käyttää ja pystyy takaamaan välittömiä tuloksia, ja erittäin tehokas.
ACTIVE :
- Kasviöljyt luonnonmukaisesta viljelystä : Argan öljyä ja avokado öljy kosteuttava,
ravitseva, pehmentävä ja suojaavia ominaisuuksia.
- Neovityline * : onaktiivinen ravitseva ja uudistamiseksi johtuvat biotekniikka. Ote
sytoplasmassa Kluyveromyces, on runsaasti peptidien, hivenaineita ja välttämättömiä
aminohappoja.
Valmisteet sisältävät myös keratiinin ja silikonin aktiivinen materiaali että palauttaahiukset.
* Neovityline onrekisteröity tavaramerkkiISP Group.
B.F.H. Järjestelmä onjärjestäytyneen ja ammattimaisen hoidon, joka toteutetaan kolmessa
vaiheessa. Jokainen vaihe on oma tietty tarkoituksensa. Lopputuloksena on taattu
synergiaakolmen tuotteen ja niiden vaikuttavat aineet. 

  rakennusten UP 
B.F.H. Järjestelmä, onjärjestäytyneen ja ammattimaisen hoidon, joka toteutetaan
kolmessa vaiheessa. Jokainen vaihe on oma tietty tarkoituksensa. Lopputuloksena on
taattu synergiaakolmen tuotteen ja niiden vaikuttavat aineet :
- Orgaaniset : Argan öljyä ja avokado ;
- Bioteknologia : niovitilyne sekä Aloe Vera ja keratiini. 

 BOOSTER SHAMPOO 
Vaihe 1 : Shampoo preparer
Sopii hyvin käsitelty ja vaurioituneita hiuksia.
Se toimiiorvaskeden poistamisen kivennäisepäpuhtauksia ja myrkyllisiä aineita. Varovasti
avaahiukset asteikot ja valmistelee sen vastaanottamaanseuraavista hoidoista rebuilders
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asia.
Container : 250 ml pullo. 

 FILLER naamio 
Vaihe 2 : Mask rakenneuudistus
Rekonstruoihiukset perusteellisesti.
Keratiini aktiivinen jareaktiivinen silikoni tunkeutuvat syvällekynsinauhoja,
tavoittaaaivokuori joita ne sitovat ja missä talletettu kysteiini. Tällä tavallamateriaali on
sekoitettua ja vahvistaa hiusten rakennetta. Hiukset saa takaisin vahvuus rakenne ja
kimmoisuutta. Luonnollinen väri ja kosmetiikka on kirkas ja kiiltävä.
Container : 200 ml purkki. 

 CREAM HYDRA 
Vaihe 3 : kerma, joka syvästi kosteuttaa
Sulkeutuu ja sulkee hiusten asteikot, kun taas silloin, kun hoidon edut rebuilder.
Neovitilyne *, Aloe vera ja orgaaninen Argan Oil ja avokado myös talletetaanulkoinen
rakenne hiukset, ravinteita ja kosteusvoiteita, jotka tekevät hiukset kiiltävät ja vahvat.
Container : 200 ml: n putkeen. 
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