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CYCLUS VITALE

ESSENTIËLE CYCLUS
De perfecte alliantie tussen wetenschap en natuur ten dienste van haar schoonheid.
Functies:
• bevordert de natuurlijke ingrediënten met behoud van een cosmetische effect;
• Gebruik geen grondstoffen van dierlijke oorsprong;
• is vrij van parabenen;
• is dermatologisch getest.
Elk segment van de lijn bevat een natuurlijk actief ingrediënt die is gekoppeld aan een
werkzame bestanddeel van tecnologico , gemaakt door
Eugene Perma laboratoria in Parijs.

TWEE FASEN LISSANT TERMOPROTETTIVO
straightening behandeling de beste verkoper van het VITAL cyclus
Het werkzame bestanddeel van natuurlijke lijn is de Rosa Gallica is beroemd om haar
verzachting , die wordt gewonnen uit organische rozen. Het werkzame bestanddeel van
tecnologico is het Lustreplex , dat maakt haar glanzend, maakt het gemakkelijk om te
vouwen en anti-vochtigheid en antikroes.
Zoek resultaten: beschermt de vezel tijdens strekken. Vergemakkelijkt het gebruik van de
borstel tijdens het drogen. Vermindert Frizz. Beschermt tegen de agressie en hair
straighteners haardroger.
verpakking: flesje met 150 ml spuitmond.

BIOLOGISCHE olijfolie met rode hibiscus
dunne en normaal haar
De grootste inspiratie van vitale cyclus wordt vertegenwoordigd door meervoudige actie ,
gemaakt door de fusie van een vloeistof met een haar olie. Ecocert gecertificeerde
biologische olie wordt geëxtraheerd in Indonesië door vallen van een tropische plant is
annua is rijk aan vitamine e. gedroogd olie uit het unieke zintuiglijke profiel: niet-vette ,
dringt snel, heeft een zachte afwerking op haar en niet-plakkerige. De olie is afgeleid van
een eco-verantwoordelijke productieketen , waarbij de lokale gemeenschap. De olie bevat
ook rode hibiscus bloem die bezit antioxiderende eigenschappen kalmerende en
hydraterende eigenschappen en verbetert de flexibiliteit en de glans van haar zachtheid.
Vitamine P binnen speelt een sterke capillaire beschermende maatregelen komt tegemoet
aan de behoeften van normaal fijn haar. Tot slot, Omega-3 essentiële vetzuren niet
worden samengevat door ons lichaam , dat helpen handhaven van het haar vocht en
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beschermen tegen de effecten van veroudering is te wijten aan hun regeneratieve
eigenschappen.
Zoek resultaten: regenereert en repareert het haar vezels. Verzacht en hydrateert en helpt
drogen en styling. Versterkt. Geeft glans aan haar. Haar beschermt tegen UV en UVB en
externe agressie veroorzaakt door warmte van een haardroger en platen.
verpakking: flesje met 150 ml spuitmond.
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