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LINE K TUOKSUVA SHAMPOO

  shampoo neutraali K 
Erittäin keskittyneet shampoo vehnäproteiinit. Varovasti puhdistaa kaikenlaiset puhua tai
keskustelu ja hiukset, jättäen sen pehmeäksi ja valoisa.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
abbondantemente.Ripeteretoimintatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset
pyyhkeeseen ja saada styling.
Pullo 250 ml
Pullo 1000 ml 

  pehmentävä shampoo K 
Erittäin keskittyneet shampoo vehnäproteiinit. Hellävaraisesti kaikenlaisia ??iho ja hiukset,
joten ne kevyttä ja ilmavaa.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
huolellisesti. Toistatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset pyyhkeeseen ja saada
styling.
Pullo 1000 ml 

  K suklaa shampoo 
Shampoo vehnä valkuaistiiviste sopii kaikille hiustyypeille, maustettu suklaa. Se antaa
hiuksille pehmeyttä, kiiltoa ja hallittavuutta.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
huolellisesti. Toistatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset pyyhkeeseen ja saada
styling.
Pullo 250 ml
Pullo 1000 ml 

  Shampoo K kerma ja mansikka 
Shampoo vehnä valkuaistiiviste sopii kaikille hiustyypeille, aromikas kerma ja mansikka.
Se antaa hiuksille pehmeyttä, kiiltoa ja hallittavuutta.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
huolellisesti. Toistatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset pyyhkeeseen ja saada
styling.
Pullo 250 ml
Pullo 1000 ml 
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  K Milk Shampoo 
Shampoo vehnä valkuaistiiviste sopii kaikille hiustyypeille, maustettu maito. Se antaa
hiuksille pehmeyttä, kiiltoa ja hallittavuutta.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
huolellisesti. Toistatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset pyyhkeeseen ja saada
styling.
Pullo 250 ml
Pullo 1000 ml 

  K shampoo vihreää teetä 
Shampoo vehnä valkuaistiiviste sopii kaikille hiustyypeille, maustettu vihreä tee. Se antaa
hiuksille pehmeyttä, kiiltoa ja hallittavuutta.
 Käyttö :  Wet hiukset, levitä pieni määrä tuotetta hiuksiin, hieronta ja huuhtele
huolellisesti. Toistatoisen kerran ja huuhtele hyvin. Pyyhin hiukset pyyhkeeseen ja saada
styling.
Pullo 250 ml
Pullo 1000 ml 
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