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KEIRAS LINE-LEEFTIJD BESCHERMING EN VOLUMISING
DUN HAAR

• KEIRAS LIJN-LEEFTIJD BESCHERMING
antioxidant en Antiaging met cellen van de stam van de plant

SHAMPOO LEEFTIJD BESCHERMING
Verrijkt met stamcellen die het vocht activeren evenwicht is ideaal om te voeden en
versterken van al haar typen is hen te beschermen tegen weer schade en veroudering.
Beschermt geven lichaam en glans. Beschermde haar is zacht en glanzend 'schijnt' van
hernieuwde jeugd.
verpakking: fles van 250 ml.

MASKER LEEFTIJD BESCHERMING
Ideaal voor alle haartypes handelingen in synergie met de SHAMPOO van de KEIRAS
leeftijd bescherming. De aanwezigheid van cellen van de stam dat de hoofdhuid
regenereren wordt gecombineerd met het natuurlijke haar Wellness' restorative
ingrediënten en maken ze meer substantiële tactiele en bewaakt door gereconstrueerd '
veroudering van schade.
verpakking: tube 250 ml en 500 ml pot.

WEDEROPBOUW VAN SERUM LEEFTIJD BESCHERMING
aangedreven door keratine
Ideaal voor alle haartypes is geconcentreerd SERUM KEIRAS wederopbouw-cel van de
stam bescherming een bepaalde leeftijd is en keratine ter aanvulling van de behandeling
KEIRAS leeftijd bescherming ' handhaving en uitbreiding van de werking van een lange
tijd. Stamcellen worden gereactiveerd de vochthuishouding terwijl keratine zorgt voor
consistentie en sterkte aan haar, reconstructieve actie voor een resultaat
van de vernieuwde jeugd.
aanwijzingen voor gebruik: schud goed vóór gebruik en lang van het product. Was je
haar met SHAMPOO KEIRAS leeftijd bescherming en het masker KEIRAS leeftijd
beveiliging toepassen. Implementeren op vochtig haar handdoek gedroogd haar 10/15 ml
SERUM leeftijd KEIRAS bescherming over de gehele lengte. Massage te
vergemakkelijken van de penetratie van het product en laat op voor 5 minuten. Niet
afspoelen en droog zoals gebruikelijk. Als u gebruiken de plaat wilt.

                               pagina 1 / 2



verpakking: fles van 80 ml.

• VOLUMISING-dunne haren met collageen en hyaluronzuur

SHAMPOO VOLUME BOOST
Hiermee kunt het effect van een sterke volume dankzij de voordelen van collageen en
hyaluronzuur. De macht tonic en collageen texturing rendement slap haar dunner ' terwijl
hyaluronzuur voeding geeft en hydratatie is het bevorderen van het herstel van
haarfollikels.
verpakking: fles van 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SERUM
Ideaal voor fijn haar dat gebrek aan volume en de neiging om plat uit. Verrijkt met
hyaluronzuur te voeden en hydrateren in diepte ' en 'collageen waardoor volume en
lichaam' versterkt en densifica de vezel van haar is het versterken van de bodem. Haar
meer volumineuze 'uitgewerkt' schijnt met gezondheid en energie.
verpakking: fles van 100 ml.
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