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SERIE SZAKÉRT?
új környezetbarát csomagolás

Ma a történelmi vonal SERIE-SZAKÉRT?T reinvents magát, és azt írja egy új oldalt a
történelemben. Új tapasztalattal, új gesztus-ban nappali, új sor, új csomagolás,
környezetbarát, jellemzi a magasabb fokú testreszabás, mind a nappali otthon.
Az egyik a titkokat az új Sorozat szakért?i , szakmai koncentrációját: eszközök akár 25
%-át.
SERIE-SZAKÉRT?T most magában foglalja egy széles tartományban kezelés
csoportosított 4 család minden igénynek megfelelnek.

A színes haj kiemeli vagy fehérített
VITAMINO szín: dúsított Egész ökör , amely segít meg?rizni a ragyogó szín, növelése a
ragyogó szakmai kezelés.
Ezüst: ezüst vagy fehér haj sampon létrehozott, és a magnézium miatt ellensúlyozza a
nem kívánt lila pigmentek, aranybarna hangok, aminosavak és anti-sárgás ügynökök.

A haj, amely intenzív kezelés
ABSOLUT javítás LIPIDIUM: köszönhet?en a képletet tartalmazó Lipidium komplex, segít
javítani a haj.
NUTRIFIER: készítette, a száraz és az alultáplált. A 7 a vonal kókusz olaj, gazdag 
esszenciális zsírsavakés glicerin, b?rpuhító aktív tartalmaznak.
INFORCER: az els? kezelés anti-törés haj lemosóként, B6-vitamin és a biotin. Azt is ígéri,
hogy kevesebb untangled csomó haj könnyebben és több fényét és puhaságát.

HOGY FOKOZZA A MEGJELENÉS
LISS korlátlan: Pro-Keratin, ami sima haj, és egy elegáns és ellen?rzött 4 napig dúsított
számos * (* laboratóriumi vizsgálatok).
VOLUMETRY: ez ad nagy haj és jól táplált.
Göndör KONTÚR: el?készítése, határozza meg, és a ricci rugalmasságát és fényt ad.

SPECIÁLIS KEZELÉSEK A B?R
Intenzív egyértelm?: tisztítja a fejb?rt és a különleges kezelés minden típusú haj
hajlamos a korpásodás.
SENSIBALANCE: hajtott szorbit és vitamin PP, ideális a sampont, hogy megnyugtatni az
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érzékeny b?rt.
Tiszta forrás: egy sampon, dúsított Citramina, létre, hogy távolítsa el a haj stílus termék
építmény kemény víz, vízk? és a felesleges faggyú.
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