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ÈQUILUX
dengan konsentrasi tinggi ekstrak botani

 ÈQUILUX mengandung konsentrasi tertinggi ekstrak botani yang Elegy yang pernah
dikandung. Dia selalu ingin mendapatkan hasil maksimal dari produk dan hanya setelah
penelitian mendalam adalah mungkin untuk benar-benar mengambil keuntungan dari
ekstrak alam yang melimpah begitu banyak untuk menentukan mewah. 

  PRIME 
Ini adalah phyto - komposit untuk pembersihan mendalam dan permukaan dermis.
Maksimalkan hasil pengobatan menyusul aksi mengaktifkan sampo yang mendalam dan
perawatan. Sangat cocok di hadapan seborrhea, hiperhidrosis, ketombe dan rontok.
petunjuk penggunaan :. berlaku dari 5 sampai 10 ml pada dermis, mendistribusikan
secara merata dan kulit pijat dengan baik, menunggu PRIME bertindak untuk setidaknya 3
menit dan kemudian dilanjutkan dengan pengobatan yang diinginkan
paket   :. 150 ml gelas

 TEA ENERGI 
polivalen, regenerasi, pemurnian
Untuk semua jenis rambut, cocok untuk penggunaan sehari-hari. Ini membantu untuk
membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, meningkatkan kecerahan dan
volume, memberikan kesegaran dan semangat untuk kulit kepala. Diformulasikan dengan
konsentrasi tinggi ekstrak botani dari Tea Tree Oil, Jojoba Oil, Aloe Vera dan Peppermint.
petunjuk penggunaan : Oleskan sedikit, tingkatkan sesuai kebutuhan. Pijat lembut, biarkan
selama dua menit dan bilas. Ulangi proses ini.
paket   : botol 50, 250, 1.000 ml dan eco - Pack of 5 L.

 cuci lembut 
pembersihan lembut, menenangkan, memurnikan
Cocok untuk kulit sensitif dan anak-anak Anda. Cocok untuk penggunaan sehari-hari, hal
ini membantu untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, meningkatkan
kecerahan dan kealamian. Menghormati Scalp menciptakan keadaan yang optimal untuk
pertumbuhan rambut alami. Produk dengan konsentrasi tinggi ekstrak botani Susu Protein
dan Aloe Barbadensins.
petunjuk penggunaan : Oleskan sedikit produk, pijat dengan lembut, biarkan selama dua
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menit dan kemudian bilas. Ulangi.
paket   : botol 50, 250, 1.000 ml dan eco - Pack of 5 L.

 Bilberry - UP 
dengan ekstrak blueberry, hidrolisat kolagen dan aloe barbadensins
Cocok untuk kulit sensitif seperti itu dari anak-anak, cocok untuk penggunaan sehari-hari,
berkontribusi, bersama dengan produk lainnya di baris, mendapatkan efek volumizing dan
regenerasi hati-hati membersihkan kulit kepala tanpa menyerang itu.
petunjuk penggunaan : Oleskan sedikit produk, pijat dengan lembut, biarkan selama dua
menit dan kemudian bilas. Ulangi.
paket   : botol 50, 250, 1.000 ml dan eco - Pack of 5 L.

 SILK TERAPI 
polivalen, AC,
pelindungTampil untuk memberikan volume, bersinar dan tubuh. Perlindungan yang tinggi
dari sinar UV, pengering rambut dan piring.
Cocok untuk penggunaan sehari-hari, diindikasikan untuk menyenangkan rambut lemah
karena kabut asap tindakan oksidan. Baik untuk semua jenis rambut, aksinya didasarkan
pada konsentrasi tinggi ekstrak botani dan protein sutra selain KRC (Keluhan Keratin
Complex)
.Instruksi untuk menggunakan : Oleskan secara merata ke seluruh rambut Anda sesuai
kebutuhan menguap. Dimana batang menunjukkan kesadaran yang lebih besar
dianjurkan untuk menyisir dan semprot beberapa kali. Jangan bilas. Kemudian dilanjutkan
ke layanan berikutnya atau lipatan dengan produk styling yang tepat.
paket   : botol semprot 50 dan 125 ml, eco - Pack of 5 L.

 LEMBUT 
LEMBUT CONDITIONER adalah pengobatan intensif hidrasi dan rebalancing obligasi
yang membentuk itu. Beragam ekstrak botani dan ditingkatkan dengan KRC (Keluhan
Keratin Complex), dirancang untuk meningkatkan kelenturan dan kilau rambut.
Instruksi untuk menggunakan : Oleskan secara merata di seluruh panjang, berlimpah
dimana kehadiran porositas lebih besar. Shutter speed dapat bervariasi dari 5 sampai 15
menit tergantung pada intensitas hasil menyenangkan.
paket   : botol 50, 250, 1.000 ml dan eco - Pack of 5 L. 
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