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ENVIE MILK PROTEIN
Dr?kinamoji proced?ra sausiems ir švelniems plaukams

Envie pieno baltymai yra nat?rali? pieno baltym? linija, idealiai tinkanti švelniems ir
sausiems plaukams. Kondicionieriai ir baltymai, esantys jo gaminiuose, daro plaukus
minkštus ir paklusnius šukoms. Modeliuotojai padeda ištiesinti plaukus ir pašalinti
nematyt? purv?, tuo pa?iu apsaugodami ir maitindami plaukus. Lyginimo kremas be
amoniako leidžia lengvai gauti tiesius plaukus maždaug 8 savaites, nepažeidžiant plauk?
pluošto.
ŠAMP?NAS
Dr?kinamasis šamp?nas sausiems ir švelniems plaukams
Šamp?nas švelniems ir sausiems plaukams švelniai valo od? ir suteikia plaukams šveln? ir
paklusn? šukos efekt?.
Kaip naudoti: švelniai paskirstykite c/a 10 ml produkto masažo" ir nuplaukite.
Pakavimas: 250 ml buteliukas; 1000 ml buteliukas
KAUK?
Dr?kinamoji kauk? sausiems ir švelniems plaukams
Pieno baltym? ph r?gšties kauk? švelniems ir sausiems plaukams yra kondicionierius,
turintis daug pieno baltym?, kuris palieka plaukus minkštus ir žvilgan?ius bei palengvina
šukavim?.
Kaip naudoti: švelniai paskirstykite c/a 10 ml produkto masažo" ir nuplaukite.
Pakavimas: 250 ml t?bel?; 1000 ml indelis
2 FAZ?S
Purškimo apsauga nuo susipainiojimo
Envie purškimo 2 faz?s leidžia lengvai šukuoti ir tuo pa?iu apsaugo plaukus nuo plauk?
džiovintuvo karš?io, suteikian?io t?r?.
Naudojimo b?das: Prieš naudojim? gerai suplakite ir išgarinkite tik tiek.
Pakavimas: 250 ml buteliukas
VISKAS VIENAME
Daugiafunkcinis plauk? kremas
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Apsauginis apsauginis apsauginis išlyginimo restrukt?rizavimo poveikis
Poliruoja ir pašalina frizz?" Remontas apdoroti ir sausi plaukai" Sklandus efektas"
Apsaugo plaukus nuo plauk? džiovintuv? ir tiesintuv? karš?io" Palengvina šukavim?"
Detangling' Remontas padalinti galai Volumizingas" Spalv? apsauga Malonus ir ilgaamžis
aromatas.
Kaip naudotis: tepkite ant dr?gn? plauk? ir t?skite šukuosen?. Neplaukite.
Pakavimas: 250 ml buteliukas
ANTIFRIZAS
Anti-frizz modeliavimas
Anti-frizz modeliavimo sklandus efektas naudojamas švelniems iš anksto dži?stantiems
plaukams, kad pašalint? purum? ir pad?t? gauti lygias linijas; kaip kasdienis anti-frizz ant
saus? plauk?.
Naudojimo b?das:
1. ant rankšluos?iu džiovint? plauk? užtepkite c / 1 ranken?l? kremo, tada nusausinkite
šepet?liu ir plauk? džiovintuvu;
2. ant saus? plauk? paskleiskite mažomis doz?mis" nuo šakn? iki galiuk?.
Pakavimas: 150 ml t?bel?
CRISTAL
Kondicionierius, pagr?stas argano aliejumi
Cristal pienas yra kondicionuojanti vis? tip? plauk? proced?ra su argano aliejumi. D?l to
plaukai žvilgantys, minkšti ir šilkiniai, nerieb?s ir nesverdami.
Kaip naudotis: paskirstykite mažomis doz?mis ant rankšluos?iu džiovint? plauk? ir tada
išdžiovinkite, kaip norite.
Pakavimas: 100 ml purškalas
PUT? KREMAS
Dr?kinamasis kremas sausiems ir švelniems plaukams
Mousse kremas su pieno baltymais su kondicionuojan?iu poveikiu idealiai tinka švelniems
ir sausiems plaukams. D?l to plaukai tampa žvilgantys ir minkšti" šiek tiek pritvirtinant.
Kaip naudotis: prieš naudojim? suplakite ant nuplaut? ir rankšluos?iais džiovint? plauk?
paskirstykite c / a 2 riešutus produkto.
Pakuot?: 300 ml buteliukas
RESTRUKT?RIZAVIMO LOSJONAS
Oligomineralinio plauk? gydymo restrukt?rizavimas
Restrukt?rizavimo kondicionavimas ir gydymo taisymas mikroelementais ir katijonin?mis
druskomis, kurios atlieka antioksidacin? ir laisv?j? radikal? poveik?. Intensyv?s ir
neatid?liotini veiksmai reiškia, kad plaukai nuo pirmosios paraiškos ?gauna apimt?,
blizges? ir šilkiškum?.
Pakuot?: 10 ampuli? po 10 ml
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