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juweel effect
De lijn die je haar geeft een nieuwe dimensie van glans, dankzij een exclusieve
combinatie van de unieke glans van lijnolie en de luxueuze schittering van diamanten.
Opgedragen aan het haar meer elegant, helder, mooi versierd met een
revolutionaire licht juweel effect.
ILLUMINATING SHAMPOO
Microkristallijne vochtinbrengende shampoo reinigt het haar waardoor het zacht en
makkelijk doorkambaar. De pH gebalanceerde formule versterkt en glanzend haar.
ILLUMINATING CONDITIONER
Microkristallijne crème conditioner ideaal om zachtheid geven aan het haar en versterkt
het effect glans zonder het te verzwaren. De speciale formule de juiste toevoer van
voedingsstoffen terug naar de haren waardoor ze gemakkelijk te ontwarren. Flessen van
250 en 1000 ml.
Vloeibare kristallen
Precious schoonheid vloeistof ogenblikkelijke licht voor haar zacht, handelbaar haar en
aangenaam om aan te raken bewerkstelligen. Glazen flessen van 16, 30 en 50 ml.
PURE diamantkristallen
Serum microkristallijne ultralight lichteffect onmiddellijk, haar extreem zacht en zijdeachtig.
Glazen fles van 30 ml.
LICHTDOORLATEND ESSENTIAL OIL
Behandeling van microkristallijne hersteller. De effectieve herstellende formule herstelt de
haarvezel van binnenuit door het verstrekken van voedsel. Sluit de cuticula waardoor het
haar zacht en glanzend buitengewone, met direct zichtbaar resultaat. Flacons van 13 ml in
doos van 12 stuks.
stralende glans LOTION
Microkristallijne revitaliserende behandeling. De innovatieve zonder spoeling formule
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direct ontwart en voegt lichaam aan het haar, elasticiteit en glans. Flacons van 13 ml in
doos van 12 stuks.
LICHTDOORLATEND MASK
Microkristallijne voedend masker voor gekleurd haar, reparatie van beschadigde delen van
het haar door het verstrekken van vocht en elasticiteit aan vezels, het sluiten van de
schalen en het maken van haar uitzonderlijk briljant. Potten van 200 en 500 ml.
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