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TECH ALAM: REPLUMPING
elastisitas dan pelembab untuk kulit dan rambut

SHAMPOO pH 5,5-REPLUMPING
elastisitas dan pelembab untuk semua jenis rambut dengan fitoceutici dari prem
Tekstur lembut yang menciptakan busa penuh bertubuh dan kaya. Lembut membersihkan
tanpa mengubah struktur rambut. Berisi fitoceutici yang diekstrak dari Plum kaya
antioksidan polifenol dan flavonoid yang bertindak melawan kaum radikal dengan
menangkal penuaan sel-sel dan dengan demikian melindungi organisme kami. , Plum juga
kaya vitamin A, vitamin B (B1, B2 dan PP , ) dan vitamin C (5 mg). Mineral adalah , fosfor,
kalium magnesium dan kalsium. Ringan surfaktan untuk lembut membersihkan dan
melembabkan , minyak Petitgrain untuk elasticizing aksi latihan dan pemadatan.
Kemasan: botol 250 dan 1000 ml.
REPLUMPING KONDISIONER pH 4.0
elastisitas dan pelembab untuk semua jenis rambut dengan fitoceutici dari prem
Diformulasikan untuk menguraikan , kompak dan memberikan elastisitas baru untuk setiap
jenis rambut. Berisi fitoceutici yang diekstrak dari Plum kaya antioksidan polifenol dan
flavonoid yang bertindak melawan kaum radikal dengan menangkal penuaan sel-sel dan
dengan demikian melindungi organisme kami. , Plum juga kaya vitamin A, vitamin B (B1,
B2 dan PP , ) dan vitamin C (5 mg). Mineral adalah , fosfor, kalium magnesium dan
kalsium.
Kemasan: tabung botol 1000 ml, 150 ml , , 12 ml sachet.
SUPERACTIVE-REPLUMPING rambut pengisi pH 5.0
menepuk-nepuk dan pemadatan serum dengan asam hyaluronic
Diproduksi oleh efek kosmetik yang kuat. Perawatan ini profesional hanya dalam eksekusi
, internasional , kompak, beefing dan struktur rambut compacts. Memungkinkan rambut
untuk mempertahankan lipatan lagi. Pengobatan ini berlangsung selama 6-8 shampoo.
Mengandung asam hyaluronic molekul yang dibentuk oleh dua gula yang mampu
menjamin kuat hidrasi dan perlindungan dari stres.
petunjuk penggunaan: setelah Anda menerapkan SAMPO dan KONDISIONER
REPLUMPING REPLUMPING , jika diperlukan, bubuhkan off rambut Anda dan
melanjutkan dengan penerapan rambut pengisi profesional (sekitar 25 g untuk seluruh
kepala). Tinggalkan di untuk 10 menit lalu bilas. Lanjutkan dengan styling. PENGISI
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rambut juga dapat digunakan di bawah sumber lembab panas , sehingga dapat
mengurangi sampai 5 menit kecepatan rana.
Kemasan: botol 1000 ml.
SUPERACTIVE REPLUMPING rambut pengisi-pH 7.2
menepuk-nepuk dan pemadatan cairan dengan asam hyaluronic
Adalah sebuah meninggalkan pada efek kosmetik yang kuat. Ini kompak pengobatan
tanpa-bilas , nada dan beefing struktur rambut. Memungkinkan lipatan untuk bertahan
lebih lama dan memiliki kelembaban sangat baik efek. Mengandung asam hyaluronic
molekul yang dibentuk oleh dua gula yang mampu menjamin kuat hidrasi dan
perlindungan dari stres.
petunjuk penggunaan: setelah Anda menerapkan sampo dan KONDISIONER
REPLUMPING REPLUMPING , jika diperlukan, bubuhkan off rambut Anda dan
melanjutkan dengan semprotan rambut filler (tentang 3 g untuk seluruh kepala). Jangan
bilas. Lanjutkan dengan styling.
pengepakan: flacon alat penguap tidak gas dari 100 ml.
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