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  voedingsstof lijn gewijd aan de verzorging van droog en pluizig haar 
Een innovatieve en uitgebreide, ontworpen om optimale hydratatie van de droge en zeer
droog haar herstellen van aanzet tot punt. Formules voedingsstoffen, perfect in balans
volgens de mate van droogheid van het haar, de juiste mate van hydratatie en een
geïndividualiseerde dosering van Active
- Eiwit aan het gebrek aan middelen aan te vullen en ontdek een buitengewone zachtheid
- Lipiden een effectieve barrière op het oppervlak van het haar en het voorkomen van
uitdroging
- Vitaminen en mineralen om u een boost van energie te geven aan de huid

 PEARL SHAMPOO 
Het reinigt en voedt droog of pluizig haar waardoor het zacht en glad. Flessen van 250 en
1000 ml.

 luxe masker 
Het voedt en revitaliseert het herstel ongelooflijke zachtheid en ontwarren droog of pluizig
haar dankzij derivaten van kasjmier wol en vitamine E. vazen ??200 en 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Ultra hydraterende bad reinigt en voedt droog haar beweging. Flessen van 250 en 1000
ml.

 ULTRA vochtigheidsbehandeling 
Intense herstellende behandeling, voedt en geeft vocht en eiwitten aan het haar. Potten
van 200 en 500 gr.

 WEARABLE BEHANDELING 
Behandeling zonder spoelen kunnen verzachten en te beheersen het haar erg droog en
opstandig, zonder het te verzwaren. Flessen van 250 en 1000 ml.

 HYPER OIL INFUSION 
Shock behandeling voor een langdurige voeding. Hydrateert en verzacht de haarvezel
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haar droog en zeer droog. Ampul van 13 ml in doos van 6 stuks.

 GOLD SERUM 
Hij draagt ??het haar met een onzichtbare microfilm van extreme zachtheid. Verzacht
onvolkomenheden van de cuticula, reparaties gespleten haarpunten. Flacon van 30 ml.

 GODDELIJKE CREAM - gladde styling 
Gladmakende crème hydraterende en beschermende thermo extracten van Jojoba en
orchideeën, ideaal voor het creëren van een blijvende vlotte styling en versterken de
definitie van droog of kroeshaar. Tube van 150 gram.

 PUREVEIL - twee-fasen - gladde styling 
Het beschermt tegen de hitte van de plaat met behoud van de hernieuwde vochtbalans
van het haar. Flacon van 125 ml.

 SUBLIME SORBET - styling krullend 
Sorbet moisturizer voor haar, ideaal voor het regelen van het volume van droog of
kroeshaar en een blijvende krullen gedefinieerd en glanzend. Tube van 150 gram.

 HEERLIJKE GLAZE - styling krullend 
Beschermt de definitie en de schittering van krullen en vond de vochtbalans van het haar.
Flacon van 125 ml. 
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