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BC PLUOŠTO J?GA
OBLIGACIJ? JUNGTIS

stipresni plaukai ir regeneruotos 10 kart? atsparesni l?žimo
D?ka patentuotos technologijos obligacij? jungtis, pluošto paj?g? drausm?s ir BC maitina
plauk? nuobodu ir negyvas plauk? nuo išorini? veiksni?, toki? kaip UV ir mechanini?
pažeidim?, taip pat technini? tarnyb?, pvz., dažymas, balinimas ir nuolat si?lo visišk?
atk?rim?. Tarnyba pakei?ia sugadint? ryšius kapiliar? masyvo viduje, suteikiant plauk?
stiprumas, elastingumo, minkštumo ir žvilgesio. Paslaugos BC skaidul? Force IN salonas
obligacij? jungtis paslaugos sustiprina skaidulos viduje ir pluošto j?ga BC namo prieži?ros
rinkinys, leidžia klientui toliau ir laikyti salone puikiems rezultatams pasiekti atlikta
paslauga. Konkre?iai, obligacij? jungtis technologija atkuria obligacijas,-sulfido, puikiai
lašeli? ir užrakina veikliosios medžiagos plauk? masyve.

• ? KAMBAR?
BC KLIJAVIMUI SKAIDUL? J?GOS KREMAS
Iš anksto šamp?nas gydymas ilgalaikis tonikas sistem?, kuri atkuria aukš?iausios kokyb?s
plauk? vientisum? iki 60 dien?. Sumaišykite su BC skaidul? j?gos obligacij? jungtis
infuzijos.
pakuot?: 500 ml stiklain?.

BC SKAIDUL? J?GOS OBLIGACIJ? JUNGTIS INFUZIJOS
Prieš gydym? šamp?n?, kuris didina veiklos ilgalaikis tonikas sistem?, kuri atkuria
aukš?iausios kokyb?s plauk? vientisum? iki 60 dien?. Sumaišykite su j?ga pluošto
klijavimui kremas BC ir toliau spiritavimo šamp?nas BC pluošto j?ga.
Pakuot?: 10 ml buteliukas.

J?GOS SKAIDUL? BC SPIRITAVIMO ŠAMP?NAS
pakuot?: 1000 ml buteliukas.

• NAM? PRIEŽI?ROS RINKINYS
J?GOS SKAIDUL? BC SPIRITAVIMO ŠAMP?NAS
Švelniai valo ir atgaivinama silpnas arba pernelyg pabr?ž?.
pakuot?: 200 ml t?bel?.
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BC SKAIDUL? J?GOS SPIRITAVIMO PURŠKIAMAS GRUNTAS KONDICIONIERIUS
Atgaivina silpnus plaukus ir stiprina strukt?r?. Plombos ir puikiai detangles paviršiaus ir
prideda shine plauk?. Apsaugo nuo džiovintuvo karš?io.
pakuot?: 200 ml purkštukas.

J?GOS SKAIDUL? BC SPIRITAVIMO KAUK?
Intensyviai od? maitinanti kauk? remontui, d?ka keratino. Tinka savait?s plauk? prieži?ra.
pakuot?: 150 ml stiklainis.

J?GOS SKAIDUL? BC SPIRITAVIMO GRUNTAS
Nenuplaunamas spiritavimo pieno, sukuria obligacij? masyve, stiprinti ir kurti apsaugin?
skyd? aplink plauk? skaidul?.
pakuot?: 150 ml t?bel?.

GALVOS ODOS &AMP; PLAUK? SKAIDUL? J?GOS BC PROTINGAS RESET
SERUMAS
Koncentruotas serumas su keratino. Stiprina l?steli? sanglaudos ir išsaugo kokyb?,
plaukus nuo šakn? iki galiuk?.
pakavimas: flacon 30 ml.
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