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Laboratorium penelitian Itely telah mengembangkan pengobatan yang eksklusif yang
khusus didedikasikan untuk perawatan rambut keriting dan memberontak. Aplikasi
pertama Anda dapat melihat hasil: rambut lebih disiplin ' kompak dan mudah untuk
menyisir. INSTAN halus adalah ritual kesejahteraan untuk mendapatkan rambut halus
sempurna halus dan luar biasa cerah. Produk SYNERGICARE instan halus bersaksi
bahwa tidak bisa sempurna keselarasan antara alam dan teknologi yang semua ketat Sles
gratis. Tidak adanya Sodium Lauryl Sulfate adalah deterjen yang sering menyebabkan
iritasi ' mengurangi agresivitas sampo pada kulit kepala dan rambut adalah menghormati
keindahan alamnya. Semua koleksi SYNERGICARE memang ' ' surfaktan sistem sangat
ringan dan kulit-kompatibel. No Parabéns dan formaldehida 'Instan halus menjamin aman
menggunakan' terutama bagi mereka yang memiliki kulit halus. Penggunaan pengawet
untuk pengisi dermal generasi terakhir, dampak rendah mengurangi risiko yang tidak
diinginkan kulit respon seperti iritasi adalah gatal-gatal dan kemerahan. Semua produk
SYNERGICARE gratis sintetis warna: warna produk selesai adalah hasil dari
pencampuran bahan aktif alami tanpa penambahan pewarna lainnya. Akhirnya, Semua
produk dermatologically diuji untuk menjamin dan menghormati konsumen akhir.

SMOOTHING SAMPO
Sampo sulfat bebas khusus untuk keriting dan nakal. Formula kaya melakukan tindakan
pembersihan halus ' menghormati film hydrolipidic yang membungkus serat rambut dan
dengan prinsip aktif eksklusif memberikan rambut hidrasi yang lebih baik dan combability.
Kemasan: botol 250 dan 1000 ml.
.
SMOOTHING MASKER
Nutri-menghaluskan pengobatan untuk keriting dan memberontak. Sangat Ruangan (AC)
agen membungkus tubuh yang kaya ini menyelubungi serat kapiler pelembab dan
revitalisasi. Memfasilitasi pengendalian keriting, meninggalkan rambut lembut dan sangat
jinak untuk lipatan. Tindakannya melindungi dari unsur-unsur dan kelembaban
memberikan Penyemiran menakjubkan. Rambut sempurna dikondisikan lembut 'cahaya'
dan luar biasa halus dan disiplin.
Kemasan: botol 200 dan 1000 ml.
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SERUM HALUS INSTAN
Smoothing Serum sangat Thermo-pelembab untuk rambut kering, keriting. Dalam
memelihara rambut dan abadi tindakan ultra smoothing ' meninggalkan rambut halus
ringan dan disiplin.
Kemasan: botol 150 ml.

KELEMBABAN STOPPER
Kelembaban tetes cita-cita khusus untuk keriting dan memberontak. Memastikan kontrol
total keriting dan melindungi terhadap kelembaban dan agen eksternal. Hasil: halus
sempurna rambut mengkilap yang lembut dengan sentuhan dan efek glossy.
Kemasan: botol 50 ml.

TIDAK ADA LAGI KERITING
Khusus Thermo-aktif sangat melembabkan rambut keriting dan memberontak cairan.
Melindungi terhadap panas dan memfasilitasi meluruskan dengan pengering rambut dan
piring ' meninggalkan rambut lembut dan disiplin.
Kemasan: botol 75 ml dengan dispenser.
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