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  BAIN vitalite - met extract van moringa en lijnzaad 
Zachtjes reinigt alle haartypes. Het balanceert de fysiologische pH.
 doos:.  flessen van 250 en 1000 ml

 MASQUE VitaLite - met lijnzaad extract en vitamine F 
Ideaal na chemische behandelingen, om de eerste fysieke omstandigheden te herstellen.
 doos:.  150 ml tube en pot van 500 ml

 room Mousse - reconstructieve cosmetische behandeling 
 met natuurlijke extract van Moringa 
Herstel de beschadigde lagen van het haar en stimuleert ze grondig.
 doos:.  300 ml fles met dispenser

 TRAITANTE LOTION - met lijnzaad extract en vitamine F 
Ideaal onderhoud tussen applicaties Masque Vitalite, geeft volume, body en glans dankzij
de stoffen gerelateerd aan de structuur van het haar.
 doos:.  flacons van 12 ml in doos van 10 stuks

 PURIFIANT SHAMPOO - voor vet haar en roos 
 met Piroctone Olamine 
Het verwijdert roos van de hoofdhuid en het haar te helpen voorkomen dat ze terugkeren.
Piroctone Olamine fungeert als breed - spectrum antimicrobiële kationogene begunstiging
verdediging tegen de groei van bacteriën en schimmels verantwoordelijk voor roos.
 doos:.  500 ml fles

 Reparateur SHAMPOO - haar gekleurd en behandeld met   chitosan en tarwe-eiwit 
Het voedt en versterkt het haar gekleurd en behandeld. Tarwe-eiwitten ontwikkelen van
een sterk corrigerende maatregelen en wederopbouw, Chitosan vertraagt ??veroudering.
 doos:.  flessen van 250 en 1000 ml

 REPAIR MASK - voor gekleurd en behandeld haar met chitosan en tarwe-eiwit 
Intense en diepgaande reparatie actie voor gekleurd en behandeld haar. Tarwe-eiwitten
ontwikkelen van een sterk corrigerende maatregelen en wederopbouw. ??
 doos:.  500 ml pot
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 CHA OLIE NIET OLIE - vloeistof voedings beschermende herstructurering 
Niet vet, verlengt en verbetert de helderheid van kleuren, natuurlijke of geverfd, dankzij
ChromAveil ™ die je haar beschermt tegen gebleekt geïnduceerd door de verarming
veroorzaakt door UVA-en UVB-stralen.
 doos:.  250 ml fles

 MASQUE snapshots - revitaliserende masker 
Resulteren in een onmiddellijke sluitertijd. Speelt een revitaliserende en anti -aging,
dankzij de guargom en chitosan. Onmiddellijk resultaat, geen sluitertijd en zonder het te
verzwaren.
 doos:.  500 ml pot

 BAIN ANTI - CHUTE - verjongende bad hersteller 
Badkamer Fall, balanceert de disfunctie van de huid in de preventie van haaruitval. Verrijkt
met Minoctive *, eiwitcomplex, vitaminicoossigenante voor haar regeneratie.
 doos:.  flessen van 250 en 1000 ml

 STOP - CHUTE - bi- shock behandeling tegen haaruitval 
Bi - behandeling met hot - ijs Minoctive *, ontwikkelt een diepe werking van zuurstof van
de haarwortel en bevordert regeneratie. Een echte sportschool voor cellen met anti - val
-effect. Anti - aging werking tegen vrije radicalen.
 doos:.  10 ml flacons in een doosje van 10 stuks

 Minoctive * :  zuurstof complex eiwit - vitamine. Actieve natuurlijke ingrediënten
gewonnen uit witte zoete lupine, met een hoog gehalte aan vitaminen, peptiden en
essentiële elementen voor haar regeneratie. 
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