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baris
dirancang khusus untuk berwarna dan diperlakukan rambut. Nutrisi dan restrukturisasi
bertindak atas keratin, melakukan pengkondisian. Rambut mengakuisisi hidrasi, tubuh,
kelembutan dan bersinar.
KAYA busa - Universal diperlakukan shampo rambut
Shampoo Universal, lembut untuk digunakan sering untuk normal dan diperlakukan
rambut. Basuhlah bagian kulit memberikan volume rambut dan tubuh.
box : botol 250 ml dan 1000 tank 10 lt
COLOR BALANCING SHAMPOO
Shampoo yang diformulasikan khusus untuk rambut berwarna dan diobati. Ini berisi
surfaktan khusus dengan indeks iritasi yang rendah, tindakan protektif yang tinggi, lembut
membersihkan kulit dan rambut pengaturan warna.
kotak : 250 ml
COLOR BALANCING CONDITIONER
Restrukturisasi dan pelembab masker untuk rambut berwarna dan diobati. Nutrisi dan
restrukturisasi bertindak atas keratin, melakukan pengkondisian. Hal ini memberikan
kelembaban rambut, tubuh, kelembutan dan bersinar.
kotak : 150 ml botol
MEADOW plax
Ini adalah krim sangat detangling, restrukturisasi, bergizi dan pelembab yang
mengandung Seed Oil Meadow dan Royal Jelly. Berkat zat ini dekat rambut diolah secara
kimia langsung menganggap tubuh dan bersinar rambut alami. Hasil yang sangat baik
juga pada rambut alami, keriting dan kering, mereka cenderung menjadi kusut.
kotak : botol 250 ml dan 1 kg
ENERGY SERUM
larutan nutrisi pra energi dan pengobatan pasca
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Larutan nutrisi energi pra - dan pasca perawatan rambut, melakukan pengkondisian dan
rekonstruksi. Berkat semprotan formula, ENERGY SERUM praktis untuk digunakan di
rumah atau di salon. Cocok untuk semua jenis rambut, sangat cocok untuk mereka yang
dicelup, dikelantang, coreng atau diobati. Hal ini kaya regenerasi sifat seperti omega 3,
omega 6 dan omega 9. ENERGY SERUM juga dapat digunakan sebagai pra-perawatan
untuk rambut rusak berat.
kotak : 150 ml botol semprot
MINYAK MIX
Minyak pelindung untuk kontur wajah dan leher untuk digunakan sebagai batas pelindung
untuk wajah dan leher sebelum menerapkan warna. Dicampur dalam warna (sekitar 5 ml)
mengurangi hipersensitivitas kulit.
kotak : 60 botol ml dengan dispenser
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