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KEIRAS LINE-UMUR PERLINDUNGAN DAN RAMBUT
TIPIS VOLUMISING

• KEIRAS LINE-UMUR PERLINDUNGAN
antioksidan dan antipenuaan dengan tanaman sel induk

SAMPO UMUR PERLINDUNGAN
Diperkaya dengan sel induk yang mengaktifkan kembali kelembaban keseimbangan ini
sangat ideal untuk menyehatkan dan menguatkan rambut semua jenis adalah melindungi
mereka dari cuaca kerusakan dan penuaan. Melindungi memberikan tubuh dan bersinar.
Dilindungi rambut adalah lembut dan mengkilat 'bersinar' baru pemuda.
Kemasan: botol 250 ml.

MASKER UMUR PERLINDUNGAN
Ideal untuk semua jenis rambut bertindak dalam sinergi dengan SAMPO KEIRAS umur
perlindungan. Kehadiran sel induk yang regenerasi kulit kepala dikombinasikan dengan
bahan-bahan alami rambut Kesehatan restoratif dan membuat mereka lebih substansial
taktil dan dijaga oleh direkonstruksi ' penuaan kerusakan.
Kemasan: 250 ml tabung dan botol 500 ml.

MEMBANGUN KEMBALI SERUM USIA PERLINDUNGAN
didukung oleh Keratin
Ideal untuk semua jenis rambut adalah konsentrat SERUM KEIRAS REKONSTRUKSI sel
induk perlindungan adalah usia tertentu dan keratin yang melengkapi pengobatan KEIRAS
umur perlindungan ' mempertahankan dan memperluas efek lama. Sel-sel induk yang
diaktifkan kembali keseimbangan kelembaban sedangkan keratin memastikan konsistensi
dan kekuatan rambut, rekonstruksi tindakan untuk hasil
Baru pemuda.
petunjuk untuk menggunakan: Kocok dengan baik sebelum digunakan dan produk yang
lama. Mencuci rambut Anda dengan SAMPO KEIRAS umur perlindungan dan
menerapkan TOPENG KEIRAS umur perlindungan. Pada rambut basah handuk-kering
rambut 10/15 ml SERUM usia KEIRAS mengerahkan perlindungan sepanjang seluruh
panjang. Pijat baik untuk memudahkan penetrasi produk dan biarkan selama 5 menit.
Jangan bilas dan kering seperti biasa. Jika Anda ingin menggunakan piring.
Kemasan: botol 80 ml.
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• VOLUMISING-tipis rambut dengan kolagen dan hyaluronic asam

MENINGKATKAN VOLUME SAMPO
Memungkinkan efek volume kuat berkat manfaat dari kolagen dan hyaluronic asam.
Kekuatan tonik dan kolagen texturing kembali lemas rambut tipis ' sementara asam
hyaluronic memberikan makanan dan hidrasi mendorong regenerasi folikel rambut.
Kemasan: botol 250 ml.

SERUM VOLUMIZING MENEPUK-NEPUK
Ideal untuk rambut halus yang kekurangan volume dan cenderung untuk meratakan.
Diperkaya dengan asam hyaluronic untuk memelihara dan melembabkan secara
mendalam ' dan 'kolagen yang memberikan volume dan tubuh' menguatkan dan densifica
serat rambut adalah penguatan itu dari bawah. Rambut lebih tebal 'fleshed' bersinar
dengan kesehatan dan energi.
Kemasan: botol 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

