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GAMTOS TECHNIKA: REPLUMPING
elastingumas ir dr?kintuvai, odos ir plauk?

ŠAMP?NAS pH 5.5-REPLUMPING
elastingumas ir dr?kintuvai vis? tip? plaukams su fitoceutici iš slyv?
Kremin?s tekst?ros, kuri sukuria sodrios ir daug put?. Švelniai valo nekei?iant plauk?
strukt?r?. Yra fitoceutici iš slyv? yra daug polifenoli? ir flavonoid? antioksidant?, kurie veikia
nuo radikal? kovos su l?steli? sen?jimu ir tokiu b?du apsaugoti m?s? organizm?. Taip pat ,
slyvos turi daug vitamino A, B grup?s vitamin? (B1, B2 ir PP, ) ir vitamino C (5 mg). Tarp
mineral? yra kalio , fosforo, magnio ir kalcio. Švelnios paviršinio poveikio medžiagos
švelniai valo ir dr?kina , petitgrain elasticizing veiksm? pratyb? ir sutankinimo eterinis
aliejus.
pakuot?: 250 ir 1000 ml buteliuose.
KONDICIONIERIUS REPLUMPING pH 4,0
elastingumas ir dr?kintuvai vis? tip? plaukams su fitoceutici iš slyv?
Suformuluota taip, kad išnarplioti , kompaktiškas ir suteikti nauj? elastingum? vis? tip?
plauk?. Yra fitoceutici iš slyv? yra daug polifenoli? ir flavonoid? antioksidant?, kurie veikia
nuo radikal? kovos su l?steli? sen?jimu ir tokiu b?du apsaugoti m?s? organizm?. Taip pat ,
slyvos turi daug vitamino A, B grup?s vitamin? (B1, B2 ir PP, ) ir vitamino C (5 mg). Tarp
mineral? yra kalio , fosforo, magnio ir kalcio.
pakavimo: m?gintuv?l? su 150 ml 1000 ml butelis , , 12 ml maišeliuose.
SUPERACTIVE REPLUMPING plauk? UŽPILDAS pH 5,0
plumping ir tankinimo serumas su hialurono r?gštimi
Gaminamas stiprus kosmetinis efektas. Šis profesionalus gydymas tik ? vykdom?j? fail? ,
tarptautini?, kompaktiškas, atnaujinimas ir dantukus plauk? strukt?r?. Leidžia plauk?
pasilikti ilgiau raukšl?tis. Gydymas trunka 6-8 šamp?nai. Yra hialurono r?gštis, kurios
molekul?s sudaro du cukraus, kurie gali užtikrinti labai dr?kina ir apsaugos nuo streso.
naudojimo instrukcija: pritaik? ŠAMP?NAS ir kondicionierius REPLUMPING
REPLUMPING , prireikus, DAB išjungti savo plauk? ir prad?ti su plauk? UŽPILDAS
profesional (apie 25 g vis? galv?). Palikti apie 10 min. tada išskalaukite. T?sti stilius.
PLAUK? užpildai gali b?ti naudojamas pagal moist šilumos šaltinio , taip, kad b?t?
sumažinti iki 5 minu?i? užrakto greitis.
pakuot?: 1000 ml butelis.
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SUPERACTIVE REPLUMPING plauk? UŽPILDAS-pH 7.2
plumping ir tankinimo skystis su hialurono r?gštimi
Yra atostog? d?l stiprios kosmetinis efektas. Tai kompaktiškas Nr skalavimo gydymo ,
tonai ir atnaujinimas plauk? strukt?r?. Leidžia raukšl?s ilgiau ir yra puikus dr?gm?s
poveikio. Yra hialurono r?gštis, kurios molekul?s sudaro du cukraus, kurie gali užtikrinti
labai dr?kina ir apsaugos nuo streso.
naudojimo instrukcija: kai pritaikote šamp?nas ir kondicionierius REPLUMPING
REPLUMPING , prireikus, DAB ne plaukus ir t?sti plauk? užpildas (apie 3 g vis? galv?). Ne
skalauti. T?sti stilius.
pakavimo: flacon garintuvas be duj? iš 100 ml.
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