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BIOCORALL
reconstructie van beschadigd haar , gemaakt van verkalkte wieren

onderzoekslaboratoria en ontwikkeling Hantesis BIO - geboren CORALL : een lijn van
producten voor de wederopbouw van permanente haar beschadigd door slechte
weersomstandigheden, stoffen zoals chloor of overdreven agressieve chemische
behandelingen, kleurproducten van super lichter of bleken.
BIO - CORALL, op basis van verkalkte wieren, Amino Keratine, provitamine B, vitamine A
en E, voert een reconstructie direct in het haar, waar het onherstelbaar beschadigd is :. In
de cortex
De verkalkte wieren is rijk inhoudelijk sterk hydraterende voor huid en haar, in haar
weefsels zijn aminozuren, ureum, Fructose en vitamine PP, dat het haar kracht, vitaliteit,
glans en zachtheid te geven, reconstrueren hen. Provitamine B voeden het haar waardoor
het zacht, glad en glanzend als zijde.
Vitamine A en E hebben een anti - oxidant het bestrijden van vrije radicalen, hun optreden
van anti-aging huid en houdt het haar gezond en krachtig. Gehydrolyseerde keratine,
zijnde een stof vergelijkbaar met natuurlijke keratine, brengt voeding, zachtheid, kracht en
glans aan alle haartypes.
K - CORAL SHAMPOO
CORAL K - SHAMPOO - gebaseerde Algen Reef, is een shampoo voor de totale
reconstructie van het haar beschadigd door chemische behandelingen te agressief. Rijk
aan keratine aminozuren, Pro Vitamine B, vitamine A en E, voert een permanente
wederopbouw en anti - oxidant, voorkomt veroudering van de huid en de steel.
wijze van gebruik : Breng de benodigde hoeveelheid om haar en masseer zachtjes nat.
Spoel af en herhaal indien nodig. Ga verder met de toepassing van de Re - Constructief
Oil of Coral.
pakket :. 250 ml fles
RE - CONSTRUCTIEVE OIL
RE - CONSTRUCTIEVE OIL is een olie rijk aan vitaminen, Algen Reef stoffen en anti oxidanten die vrije radicalen bestrijden en veroudering van de stengel te voorkomen. Ook
de versterking van de keratine structuur van het haar, geeft hen kracht, lichaam en
vitaliteit.
wijze van gebruik : na het wassen met K- Coral Shampoo, distribueren
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RE - CONSTRUCTIEVE ILO lengtes en tips, zachtjes masseren van de gebieden die
worden behandeld. Laat het 5-10 minuten. Grondig afspoelen met warm water.
pakket :. 150 ml fles
CORAL algenmasker
Zeewier Reef, koraalalgen MASK is een voedend masker voor de totale reconstructie van
het haar beschadigd door chemische behandelingen te agressief. Het is rijk aan stoffen
gerelateerd aan de natuurlijke keratine, vitamine B, A en E, waarin de interne structuur
van het haar reconstrueren en een anti - oxidant, voorkomen veroudering van huid en
haar.
wijze van gebruik : na het wassen met K- Coral, verwijder overtollig water door te
deppen met een handdoek. Breng de benodigde hoeveelheid koraalalgen MASK, dek af
met een plastic dop en dan weer met een handdoek. Laat het geheel 5-10 minuten.
Grondig afspoelen met warm water.
pakket :. 150 ml tube
SILK DROPS
SILK druppels is een complex van airconditioning, voedende, glanzen en adjuvans, nuttig
bij het voorkomen van gespleten haarpunten.
wijze van gebruik : Verdeel 2-3 druppels van het product op de vingertoppen en breng
aan de lengtes en uiteinden. Te gebruiken op nat of droog haar.
pakket :. 30 ml flacon dispenser
LICHTEND MIST
SHINING MIST is een spray polish geen gas die, dankzij de actieve ingrediënten, geeft
het haar zachtheid en een subtiele glans, het elimineren van statische elektriciteit.
wijze van gebruik :. Spray direct op het haar op een afstand van 25-30 cm van het haar
pakket :. geen gas spray fles van 150 ml
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