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KEIRAS LINE-KOR VéDELMET éS KöNNY? VéKONY HAJ

• KEIRAS VONAL-KOR VÉDELME
antioxidáns és növényi ?ssejtekkel Antiaging

SAMPON KOR VÉDELEM
Dúsított ?ssejtek, hogy aktiválja a nedvesség egyensúlyt ideális táplálja és er?síti minden
haj típusú védi ?ket az id?járás sérülés és az öregedés. Védi, így a test és a fényét. Védett
haja, puha és fényes "csillogó" megújított ifjúsági.
csomagolás: 250 ml-es üveg.

MASZK KOR VÉDELEM
Ideális minden hajtípushoz cselekmények KEIRAS sampon kor védelem való összhangját.
?ssejtek, hogy regenerálja a fejb?rt jelenléte a természetes haj Wellness helyreállító
összetev?k együtt, és azokat több jelent?s tapintható és ?rzött által rekonstruált "károk
öregedés.
csomagolás: cs? 250 ml és 500 ml-es edénnyel.

ÚJJÁÉPÍTÉSE SZÉRUM KOR VÉDELEM
energiát termel? mellett Keratin
Ideális minden típusú haj koncentrált szérum KEIRAS REKONSTRUKCIÓ ?ssejt védelem
egy adott kor és a keratin, hogy befejezi a kezelés KEIRAS kor védelem "fenntartása és
kiterjesztése egy hosszú ideig hatások. ?ssejtek a reaktivált a nedvesség-egyensúlyát,
míg keratin biztosítja az összhangot és er?t, hogy haj, rekonstrukciós m?velet eredménye
a megújított ifjúsági.
az útvonaltervben: használata és a termék hosszú el?tt jól rázzuk fel. Mossa meg a haját
sampon KEIRAS kor védelem, és a maszk KEIRAS kor védelmet alkalmazni. A nedves
haj törölköz? száraz haj 10-15 ml szérum kor KEIRAS telepíteni a védelmi annak teljes
hosszában. Masszázs megkönnyítése érdekében a termék penetráció és hagyjuk 5
percig. Ne öblítsük le és száraz, mint rendesen. Ha ön akar-hoz használ a lemez.
csomagolás: 80 ml üveg.

• KÖNNY? vékony haj a kollagén és a hialuronsav

SAMPON KÖTET REKLÁM
Lehet?vé teszi a volumen er?s hatás az el?nyeit a kollagén és a hialuronsav. Az energia
tonik és a textúrázás visszatér kollagén limp haj vékonyabb "míg hialuronsav megadja a
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táplálkozás és folyadékpótlás arra ösztönzi a regenerációs a haj folliculusok.
csomagolás: 250 ml-es üveg.

VOLUMIZING PLUMPING SZÉRUM
Ideális finom sz?r, hogy hiányzik a kötet, és ellát-hoz szétlapít ki. Dúsított, hialuronsav,
hogy táplálják és hidratálják a mélység "és a"kollagén, amely mennyiség és a test"er?síti,
és densifica a haj szál er?síti azt az alsó. Haj terjedelmes "megtölteni" csillogott egészség
és energia.
csomagolás: 100 ml-es üveg.
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