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• KEIRAS LINIJA-AMŽIAUS APSAUGA
antioksidantas ir Antiaging su augal? kamienin?mis l?stel?mis

ŠAMP?NAS AMŽIAUS APSAUGOS
Praturtintas su kamienini? l?steli?, kurios iš naujo suaktyvinti dr?gm?s balansas yra
idealus puosel?ti ir stiprinti vis? plauk? tipams yra apsaugoti juos nuo oro s?lyg? pažeidimo
ir sen?jimo. Apsaugo vedantys k?no ir blizges?. Saugom? plaukai yra minkšti ir blizga
"spindi" atnaujintos jaunimo.
pakuot?s: buteliukas 250 ml.

KAUK? AMŽIAUS APSAUGOS
Idealiai tinka vis? tip? plaukams akt? s?veikoje su KEIRAS šamp?nas amžiaus apsauga.
Kamienini? l?steli?, kurios regeneruoja od? kartu su nat?rali? plauk? sveikatingumo
atkuriamasis ingredient? ir jas reikšmingesni? lyt?jimo ir saugojo autorius rekonstravo
"sen?jimo žal?.
pakuot?: 250 ml m?gintuv?l? ir 500 ml stiklain?.

ATSTATYMO SERUMAS AMŽIAUS APSAUGOS
parengta pagal keratino
Idealiai tinka vis? tip? plaukams yra koncentruotas serumas KEIRAS rekonstrukcijos
kamienini? l?steli? apsauga yra tam tikro amžiaus ir keratino, kuris baigia gydymo KEIRAS
amžiaus apsaugos "išlaikyti ir išpl?sti ilg? laik? poveik?. Kamienin?s l?stel?s yra aktyvuota
dr?gm?s balans?, o keratino užtikrina nuoseklum? ir stiprum? plaukams, rekonstrukcin?s
veiksm? rezultatas
atnaujintos jaunimo.
nurodymai, kaip naudoti: gerai suplakti prieš naudojim? ir ilgai produktas. Plaukite
plaukus su ŠAMP?NU KEIRAS amžiaus apsaugos ir kauk? KEIRAS amžiaus apsaug?.
Dr?gnuose plaukuose rankšluost? džiovinti plaukus 10/15 ml serumo amžiaus KEIRAS
?diegti apsaugos per vis? jo ilg?. Masažas gerai, palengvinti skverbim?si ? produkto ir
palikite 5 minutes. Ne nuplaukite ir išdžiovinkite kaip ?prasta. Jei norite naudoti plokštel?s.
pakuot?: 80 ml buteliukas.
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• VOLUMISING ploni plaukai su kolageno ir hialurono r?gštimi

ŠAMP?NAS APIMTIS PADIDINTI
Leidžia stiprus apimties poveik? d?ka kolageno ir hialurono r?gšties naud?. Galios tonikas
ir kolageno tekst?ravimo gr?žina šlubuoti plaukai plonesni "o hialurono r?gštis suteikia
mityba ir Hidratacija skatina plauk? folikul? atsinaujinim?.
pakuot?s: buteliukas 250 ml.

SUD?TINI? PLUMPING SERUMAS
Idealiai tinka švelniavilni? gyv?n? plauk?, kad tr?ksta apimties ir link? išlyginamasis.
Praturtintas hialurono r?gštimi, maitina ir dr?kina, Gylis "ir"kolagenas, kuris suteikia
apimties ir k?no"sustiprina ir plauk? pluoštas densifica stiprina j? iš apa?ios ? virš?. Plaukai
daugiau didel?s apimties "išpl?toti" spindint? sveikatos ir energijos.
pakuot?s: buteliukas, 100 ml.
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