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  garis nutrisi yang didedikasikan untuk perawatan rambut kering dan keriting 
Sebuah inovatif dan komprehensif, yang dirancang untuk mengembalikan hidrasi optimal
rambut kering dan sangat kering dari akar ke ujung. Rumus nutrisi, sempurna skor sesuai
dengan tingkat kekeringan rambut, membuat tingkat yang tepat dari hidrasi dan dosis
individual
Aktif- Protein untuk mengisi kurangnya sumber daya dan menemukan sebuah kelembutan
luar biasa- Lipid untuk menciptakan penghalang yang efektif pada permukaan rambut dan
mencegah dehidrasi
- Vitamin dan mineral untuk memberikan dorongan energi untuk
kulit
 PEARL SHAMPOO 
Ini membersihkan dan memelihara rambut kering atau keriting meninggalkannya lembut
dan halus. Botol 250 ml dan 1000.

 LUXURY MASK 
Ini memelihara dan merevitalisasi mengembalikan kelembutan yang luar biasa dan
detangling kering atau keriting rambut berkat turunan dari kasmir wol dan vitamin E. vas
200 dan 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra mandi pelembab lembut membersihkan dan memelihara gerak rambut kering. Botol
250 ml dan 1000.

 ULTRA KELEMBABAN PENGOBATAN 
Perawatan restoratif intens, memelihara dan memberikan kelembaban dan protein pada
rambut. Jars of 200 dan 500 gr.

 PENGOBATAN dpt dipakai 
Pengobatan tanpa membilas mampu melembutkan dan mengontrol rambut yang sangat
kering dan memberontak, tanpa membebaninya. Botol 250 ml dan 1000.

 HYPER MINYAK infus 
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Terapi kejut untuk gizi tahan lama. Melembabkan dan melembutkan rambut serat rambut
kering dan sangat kering. Ampul 13 ml dalam kotak dari 6 pcs.

 GOLD SERUM 
Dia memakai rambut dengan mikrofilm terlihat kelembutan ekstrim. Menghaluskan
ketidaksempurnaan dari kutikula, perbaikan split berakhir. Botol 30 ml.

 ILAHI CREAM - styling halus 
Smoothing krim pelembab dan ekstrak termo pelindung Jojoba dan anggrek, ideal untuk
menciptakan styling halus abadi dan memperkuat definisi rambut kering atau keriting.
Tabung dari 150 gram.

 PUREVEIL - styling dua - fase - halus 
Ini melindungi dari panas piring sambil menjaga keseimbangan kelembaban baru rambut.
Botol 125 ml.

 SUBLIME Sorbet - styling keriting 
Sorbet pelembab untuk rambut, ideal untuk mengendalikan volume rambut kering atau
keriting dan menciptakan ikal abadi didefinisikan dan mengkilap. Tabung dari 150 gram.

 DELICIOUS Glaze - styling keriting 
Melindungi definisi dan kecemerlangan ikal dan menemukan keseimbangan kelembaban
rambut. Botol 125 ml. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

