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SYNERGICARE-INSTANT SIMA
göndör haj kezelésére

Itely kutatási laboratóriumokban kifejlesztett egy exkluzív kezelés kifejezetten szentelt az
ellátás és a lázadó göndör haj. Az els? kérelemb?l az eredmények láthatók: haj több
fegyelmezett ' tömörít és könny?-hoz fés?. AZONNALI sima a jólét rituális, hogy selymes
haj tökéletesen sima, és a hadsereghez. Termékek SYNERGICARE azonnali sima arról
tanúskodnak, hogy nem lehet tökéletes harmónia között a természet és a technológia
ingyenesek minden szigorúan Sles. Nátrium-lauril-szulfát hiányában az a mosószer, amely
gyakran okoz irritációt "csökkenti az agresszivitás a sampon a fejb?r és a haj természetes
szépsége tiszteletével. Valamennyi gy?jtemény SYNERGICARE rendszer "valóban"
felületaktív anyag rendkívül enyhe és b?r-kompatibilis. No parabének és a formaldehid
'azonnali sima biztosítja a biztonságosabb használatát"f?leg azoknak, akik egy finom b?r.
Az utolsó generációs dermális tölt?anyag tartósítószerek használata, alacsony-ütközés
csökkenti a nem kívánt b?r válasz szeret irritáció viszketés és b?rpír. Minden
SYNERGICARE termékeket szabad szintetikus színek: a szín, a késztermék a
természetes hatóanyagai más színezékek nélkül eredményét. Végül minden termék
b?rgyógyászatilag tesztelt és tiszteletben tartása a végs? fogyasztónak.

SIMÍTÓ SAMPON
Szulfát mentes samponnal különleges a göndör és engedetlen. A gazdag formula egy
finom tisztító m?veletet végez "tiszteletben tartja a hydrolipidic film, hogy a haj szál
pakolások, és exkluzív inha ad a haj, a jobb hidratálás és combability.
csomagolás: palack 250-1000 ml.
.
SIMÍTÓ MASZK
Nutri-kiegyenlít? kezelés a göndör és lázadó. Er?sen kondicionálás ügynökök a gazdag
pakolás keret hidratáló, revitalizáló kapilláris rostok. Megkönnyíti a kontrolling sima,
elhagyása a haj lágy és rendkívül engedelmes, a ránc. Keresetének védi az elemek és a
nedvesség egy csodálatos fényt ad. A hajak teljesen légkondicionált puha "könny?" és
rendkívül sima és fegyelmezett.
csomagolás: 200 és 1000 ml-es üveg.

AZONNALI SIMA SZÉRUM
Simítás szérum er?sen Thermo-hidratáló a száraz, göndör haj. Mélyen táplálja a haj és a
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tartós cselekvési ultra simítás "elhagyása a haj selymes könnyebb és fegyelmezett.
csomagolás: 150 ml-es üveg.

PÁRATARTALOM DUGÓVAL
Nedvesség csepp bizonyos eszmék göndör és lázadó. Teljes ellen?rizhet? a sima és a
páratartalom és a küls? kórokozók elleni védelme. Eredmény: tökéletesen sima, fényes
haj puha, fényes hatás és a touch.
csomagolás: 50 ml-es üveg.

NINCS TÖBB SIMA
Speciális Thermo-aktív er?sen hidratáló folyadék lázadó és a göndör haj. Meleg ellen is
véd, és megkönnyíti a kiegyenesítése a hajszárító és a lemez "levelek haj puha és
fegyelmezett.
csomagolás: 75 ml-es flakon, adagoló.
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