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ESSENTIËLE

Onderzoekers Eugene Perma gebleken dat verschillende bronnen van onbalans van haar
en uitgebreide rituelen van aangepaste schoonheid , inspelen op de specifieke behoeften
van elke vorm. Met ESSENTIEL van Eugene Perma Professionnel is de
onderzoek ten dienste staat van de vitaliteit van het haar en biedt hoge-precisie
behandelingen met nieuwe werkzame stoffen.
Voordelen: elk product is opgevat als een , eerste dringende, om een behandeling die
dringt diep in de haren of fibre van de hoofdhuid te geven uit het optreden van het
werkzame bestanddeel , in een specifieke kwestie in de diepte te behandelen en geven
een volledige gevoel van welzijn. Alle producten worden dermatologisch getest.
ESSENTIEL behandelingen bieden een lijn voor elke behoefte van het haar of de
hoofdhuid , elk met een verschillende core-technologie en een ander referentiepunt kleur.
Het behoort tot het bereik van haar NUTRIGENESSE te wijzen gesensibiliseerde en ultra
gesensibiliseerde.
NUTRIGENESSE SHAMPOO
droog en gesensibiliseerde haar de beste verkoper van de ESSENTIEL
De Ceramidik complexe , Mimetic Ceramiden gebaseerde, herstelt de lipide evenwicht van
het haar met een juiste voeding van essentiële lipiden. Herstelt de schade van concrete
vezel lipide , preventie van haar breuk en de wederverschijning van gespleten haarpunten.
Het haar samen in hun jeugd. Perfect opgelost zijn opnieuw gegenereerd en wordt niet
langer beïnvloed door afleveringen van , droogte, . De shampoo voedt en herstructureert
de vezel haar is te danken aan een vloeiend effect op de schubbenlaag voor l, azione
Ceramidik complex.
Zoek resultaten: feeds speelt en herstructureert de vezel. Helpt te ontwarren van het haar.
Geeft zachtheid en helderheid.
verpakking: flacon van 250 en 1000 ml.
Lichaamsolie behandeling en haar
de must-haves van ESSENTIEL
De olie behandeling is een echte moment van plezier om weg te geven de haren en het
gehele lichaam. Is een luxe ritueel dat herstelt van haar glans en extreme zachtheid. De
olie heeft uitzonderlijke eigenschappen. De niet-vette textuur onthult al haar schoonheid
en voedt hun diepe vezel.
Zoek resultaten: doordringt onmiddellijk in het haar. Versterkt en revitaliseert. Voedt in de
diepte.
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verpakking: 100 ml fles.
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