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TRING BIO PLEX
Állítsa le a sérült haj

közvetlenül a fehérítés, színez?anyag, tartós hajkiegyenesít? során használandó
vegyszeres adalék

KOMPLEX SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI 1
Nem parabének
Az adalékanyag kémiai kezelések, mint a fehérítés, színezés, állandó haj hajkiegyenesít?,
hatás és oltalmazó és újjáépíteni a haj szál Tri-alapú glicerin, tiszta keratin és
zsírsavakban sav, amely fejleszti a tulajdonságait a vegyszeres kezelés expozíció ideje
alatt.

UTÓGONDOZÁS KEZELÉSEK
Terápia képes-hoz újra bedugni a skála a haj kémiai kezelés után, és csinál ez lágy és
fényes haj.

BIO PLEX TÁPLÁLÓ SAMPON
Nem parabének
Egy sampon, nátrium laureth szulfát savas nélkül újra bedugni a skála a haj kémiai
kezelés után, és csinál ez lágy és fényes haj.
használatának módja: miután mosás a hajad kémiai kezelések körülbelül 15 ml termék,
hagyjuk néhány percig, majd öblítsük le.

BIO PLEX HAJPAKOLÓ KRÉM
PH sav-no parabének
Egy mély kondicionáló, Tri-alapú savas pH-glicerin és keratin maszk lehet bedugni a küls?
mérleg a haját, így fényes és testes.
használatának módja: kémiai kezelés után, és miután a hajmosás samponnal, hogy
távolítsa el haj TÁPLÁLÓ PLEX felesleges víz maradt ?ket mosás után, terjeszteni
mintegy 15 ml maszk a root tippeket, hogy biztosan jól masszírozni, hogy jobban
behatolnak a termék. Megállapításáról szóló 10 percig, majd alaposan öblítse le.
csomagolás: 300 ml-es üveg.
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BIO PLEX POLIMER SPRAY
PH sav-szerkezetátalakítás-no parabének
Van egy folyadék savasító anyag, a keratin, hogy átszervezi a haja, fényes, ad kötetet, és
védi a hajat a túlzott h?, a szárító és a lemez.
használatának módja: után öblítés PLEX kondicionáló és száraz a haja kezdett,
eltávolítva a felesleges vizet, körülbelül 7 ml spray egyenletesen a hajad, fésülje át, és
befejezni, szárítás, ecset/hajszárító, a hajvasaló.
csomagolás: 250 mL spray palackot.
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