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KR. E. ROST ER?
BOND-CSATLAKOZÓ

er?sebb haj és regenerált 10 szer jobban ellenáll a törés
Szabadalmaztatott technológia Bond csatlakozó ROST er? fegyelem és BC táplálja haj
Matt és élettelen haj küls? anyagok, mint az UV- és mechanikai sérülés, valamint a
technikai szolgáltatások, például a színezés, fehérít? és állandó azáltal, hogy a teljes
javítás. A szolgáltatás váltja fel a sérült kapcsolatok kapilláris tömb belül, így a haj erejét,
rugalmasságát, puha, és ragyog. A szolgáltatás BC szálak er? a szalon Bond csatlakozó
meger?síti a szálak bels? és rost er? BC HOME CARE kit a lehet?vé teszi az ügyfél
továbbra is, és tartsa a szolgáltatásnyújtást, a szalonban, a tökéletes eredmény elérése
érdekében. Pontosabban Bond csatlakozó technológia újrateremti a kötvények a szulfid,
tömítés tökéletesen a kutikula és az aktív összetev?k a tömbben a haj zárolja.

• A NAPPALI
KR. E. KÖTÉS SZÁLAK ER? KRÉM
Pre-sampon kezelés tartós tonic rendszer, amely kiváló min?ség? a haj integritását akár
60 napig. Keverjük össze a BC szálak er? Bond csatlakozó infúzió.
csomagolás: 500 ml-es edénnyel.

KR. E. SZÁLAK ER? BOND CSATLAKOZÓ INFÚZIÓ
Kezelés el?tti sampont, hogy fokozza a keresetet a tartós tonic rendszer, amely egy kiváló
min?ség? a haj integritását akár 60 napig. Keverjük össze er? rost kötés krém BC, és
folytatja az er?sít? hatással sampon BC rost er?.
Csomag: 10 ml-es ampulla.

ER? SZÁLAK BC MEGER?SÍTÉSÉVEL SAMPON
csomagolás: 1000 ml-es üveg.

• HOME CARE KIT
ER? SZÁLAK BC MEGER?SÍTÉSÉVEL SAMPON
Óvatosan Tisztítja és felpezsdíti a gyenge, vagy túl stresszes.
csomagolás: 200 ml-es tubus.

KR. E. SZÁLAK ER? MEGER?SÍTÉSÉVEL SPRAY PRIMER KONDICIONÁLÓ

                               pagina 1 / 2



Revitalizálja a haj gyenge, és er?síti a szerkezet. Tömítések és detangles teljesen a
felszínre, és hozzáteszi ragyog, haj. A szárító h? ellen nyújt védelmet.
csomagolás: 200 ml spray palackot.

ER? SZÁLAK BC MEGER?SÍTÉSÉVEL MASZK
Intenzív tápláló maszk, javítás, köszönhet?en a keratin. Alkalmas a heti Hajápolás.
csomag: 150 ml-es üveg.

ER? SZÁLAK BC MEGER?SÍTÉSÉVEL SEALER
No Rinse meger?sítésével tej, hoz létre a kötvények a tömbben, er?sítése, és egy véd?
pajzs körül a haj szálak létrehozása.
csomagolás: 150 ml-es tubus.

FEJB?R &AMP; HAJ SZÁLAK ER? KR. E. SMART RESET SZÉRUM
Koncentrált szérum a keratin. Cella kohéziós er?síti, és meg?rzi a min?séget, a haj a
hajt?t?l a hajvégekig.
csomagolás: 30 ml-es üveg.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

