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  Shampoo netral K 
Sangat terkonsentrasi shampoo dengan protein gandum. Dengan lembut membersihkan
semua jenis bicara atau diskusi dan rambut, meninggalkan lembut dan bercahaya.
 Penggunaan:  rambut basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas
abbondantemente.Ripetere operasi untuk kedua kalinya dan bilas dengan sangat baik.
Blot rambut Anda dengan handuk dan mendapatkan styling.
Botol 250 ml
Botol 1000 ml 

  shampoo emolien K 
Sangat terkonsentrasi shampoo dengan protein gandum. Dengan lembut membersihkan
semua jenis kulit dan rambut, membuat mereka ringan dan halus  Penggunaan:  rambut
basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas sampai bersih. Ulangi kedua
kalinya dan bilas dengan sangat baik. Blot rambut Anda dengan handuk dan
mendapatkan styling.
Botol 1000 ml 

  K Chocolate Shampoo 
Shampoo dengan konsentrat protein gandum yang cocok untuk semua jenis rambut,
dibumbui dengan cokelat. Ini memberikan kelembutan rambut, bersinar dan pengelolaan 
 Penggunaan:  rambut basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas
sampai bersih. Ulangi kedua kalinya dan bilas dengan sangat baik. Blot rambut Anda
dengan handuk dan mendapatkan styling.
Botol 250 ml
Botol 1000 ml 

  Shampoo K krim dan stroberi 
Shampoo dengan konsentrat protein gandum yang cocok untuk semua jenis rambut,
wangi cream & strawberry. Ini memberikan kelembutan rambut, bersinar dan pengelolaan 
 Penggunaan:  rambut basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas
sampai bersih. Ulangi kedua kalinya dan bilas dengan sangat baik. Blot rambut Anda
dengan handuk dan mendapatkan styling.
Botol 250 ml
Botol 1000 ml 
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  K Milk Shampoo 
Shampoo dengan konsentrat protein gandum yang cocok untuk semua jenis rambut,
dibumbui dengan susu. Ini memberikan kelembutan rambut, bersinar dan pengelolaan 
 Penggunaan:  rambut basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas
sampai bersih. Ulangi kedua kalinya dan bilas dengan sangat baik. Blot rambut Anda
dengan handuk dan mendapatkan styling.
Botol 250 ml
Botol 1000 ml 

teh hijau 

  K Shampoo 
Shampoo dengan konsentrat protein gandum yang cocok untuk semua jenis rambut,
dibumbui dengan teh hijau. Ini memberikan kelembutan rambut, bersinar dan pengelolaan 
 Penggunaan:  rambut basah, gunakan sedikit produk pada rambut, pijat dan bilas
sampai bersih. Ulangi kedua kalinya dan bilas dengan sangat baik. Blot rambut Anda
dengan handuk dan mendapatkan styling.
Botol 250 ml
Botol 1000 ml 
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