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 botox capillair - maximaal reconstructie van wortel tot punt van het haar
Een lijn met een hoge concentratie van hyaluronzuur, Amazon Witte klei en organische
Silicium. Herstructureert en voedt het haar en ook bevordert de groei. Hyaluronzuur is
eiwitrijke anti -aging, het vullen van de diepe lagen van de cuticula, herstelt de volle
omvang van het haar en hydrateert de hoofdhuid om gezonde haargroei te bevorderen.
De organische Silicium is een kostbaar sporenelement dat essentieel is voor de vitaliteit
van het haar, het werkt voornamelijk door versterking van de haarbol. De Amazone Witte
klei is rijk aan voedingsstoffen die de circulatie van de hoofdhuid te stimuleren, de groei
van haar te vergemakkelijken.
Een geschikte behandeling voor broos haar, broos haar. Bevordert kracht, zachtheid en
glans subliem. De behandelingsduur is ongeveer 3 weken. 

 De lijn bestaat uit :
- Revitalizing SHAMPOO
- KLEIMASKER
- AFWERKING FLUID
 wijze van gebruik  : je haar wassen met revitaliserende shampoo. Verwijder vocht met
een handdoek. Solliciteer KLEIMASKER onderdeel per onderdeel, masseren om het
product beter te verdelen. Niet uitspoelen. Solliciteer direct naar de AFWERKING Fluid
Mask KLEI, massage opnieuw en laat gedurende 5 minuten. Spoel en verwijder overtollig
water. Solliciteer AFWERKING FLUID weer op het haar en ga verder met het stylen van je
haar met de borstel.
 pakket  : flessen met dispenser 980 ml ??

beschikbaar 

 de Home Care Kit : een kit om thuis te gebruiken om de levensduur van de behandeling
te verlengen, verbetering van de helderheid van het haar en elimineren kroezen. De Home
Care Kit bestaat uit mini maten :
- Bij het revitaliseren SHAMPOO 250 ml fles
- KLEIMASKER in 200 g pot
- AFWERKING vloeistof in een spuitfles 200 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

