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  BAIN Vitalite - dengan ekstrak kelor dan biji rami 
Dengan lembut membersihkan semua jenis rambut. Ini menyeimbangkan pH fisiologis.
 box :.  botol 250 ml dan 1000

 Masker Vitalite - dengan ekstrak biji rami dan vitamin F 
Ideal setelah perawatan kimia, untuk mengembalikan kondisi fisik awal.
 box :.  150 ml tabung dan stoples 500 ml

 CREAM MOUSSE - perawatan kosmetik rekonstruksi 
 dengan ekstrak alami Moringa 
Kembalikan lapisan rambut yang rusak dan menyegarkan mereka secara mendalam.
kotak  :.  300 ml botol dengan dispenser

 TRAITANTE LOTION - dengan ekstrak biji rami dan vitamin F 
Pemeliharaan ideal antara aplikasi Masque Vitalite, memberikan volume, tubuh dan
bersinar berkat zat terkait dengan struktur rambut.
 box :.  botol 12 ml dalam kotak dari 10 pcs

 Purifiant SHAMPOO - untuk rambut berminyak dan berketombe 
 dengan Piroctone Olamine 
Ini akan menghapus ketombe dari kulit kepala dan rambut untuk membantu mencegah
mereka dari kembali. Piroctone Olamine bertindak sebagai spektrum luas kationik
antimikroba mendukung pertahanan terhadap pertumbuhan bakteri, jamur dan jamur yang
bertanggung jawab untuk ketombe.
kotak  :.  500 ml botol

 Reparateur SHAMPOO - rambut berwarna dan diperlakukan dengan   Chitosan dan
gandum protein 
Ini memelihara dan memperkuat rambut berwarna dan diobati. Protein gandum
mengembangkan tindakan perbaikan yang kuat dan rekonstruksi, Chitosan menghambat
penuaan  box :.  botol 250 ml dan 1000

 REPAIR MASK - untuk berwarna dan diperlakukan rambut dengan Chitosan dan
gandum protein 
Tindakan perbaikan intens dan mendalam untuk rambut berwarna dan diobati. Protein
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gandum mengembangkan tindakan perbaikan yang kuat dan rekonstruksi.
kotak  :.  500 ml jar

 CHA OIL MINYAK NON - restrukturisasi pelindung Nutri cairan 
Non - berminyak, memperpanjang usia dan meningkatkan kecemerlangan warna, alami
atau dicelup, berkat ChromAveil ™ yang melindungi rambut Anda dari pemutihan yang
disebabkan oleh pemiskinan yang disebabkan oleh sinar UVA dan UVB.
kotak  :.  250 ml botol

 snapshot Masker - merevitalisasi topeng 
Menghasilkan kecepatan rana segera. Memainkan revitalisasi dan anti - penuaan, berkat
karet Guar dan chitosan. Hasilnya langsung, tidak ada kecepatan rana dan tanpa berat ke
bawah.
kotak  :.  500 ml jar

 BAIN ANTI - Chute - meremajakan mandi Bengkel 
Kamar Mandi Fall, menyeimbangkan disfungsi dari kulit dalam pencegahan rambut rontok.
Diperkaya dengan Minoctive *, kompleks protein, vitaminicoossigenante untuk regenerasi
rambut.
 box :.  botol 250 ml dan 1000

 BERHENTI - Chute - pengobatan bi -shock anti rambut rontok 
Bi- pengobatan dengan hot- es Minoctive *, mengembangkan tindakan mendalam
oksigenasi dari bola rambut dan mempromosikan regenerasi. Gym nyata untuk sel
dengan efek anti - jatuh. Anti- penuaan tindakan terhadap radikal bebas.
 box :.  10 ml botol dalam karton dari 10 pcs

 Minoctive * :  oxygenating kompleks protein - vitamin. Bahan alami aktif yang diekstrak
dari lupin manis putih, dengan kandungan tinggi vitamin, peptida dan elemen penting
untuk regenerasi rambut. 
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