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ICE CREAM GROEN
' groene' lijn van behandelingen met biologisch werkzame bestanddeel

 ICE CREAM GROEN is de nieuwe groene lijn van professionele behandelingen ultra
gevoelig, gewijd aan herenkappers en alle mensen die liever meer natuurlijke producten
en meer delicaat, met Active Ecocertificatiche biologische en het risico op allergieën en
het minimaliseren sbquo, allergieën en irritaties, met een specifieke functie voor de
gevoelige hoofdhuid en gevoelig en minder milieu-impact.
Inebrya alle producten ICE CREAM GROEN constante en strikte controle van het
laboratorium en de productie naar formuleringen certificeren zonder SLS of SLES,
parabenen vrij, geen kleurstoffen, geen parfum of geurstoffen allergeen-vrij, met een
hoeveelheid nikkel in te dienen, chroom en Cobalt minder dan 1 deel op 1 milione.A
completeren het assortiment GREEN voegt de nieuwe lijn na de behandeling, met als doel
wijden gekleurd en chemisch behandeld haar naar een specifiek programma ultra zachte
en natuurlijke, maar zeer technisch en beroepsonderwijs.

 GEVOELIGE SHAMPOO 
Kalmerende Shampoo voor de gevoelige huid. Heeft een mild schoonmaakmiddel te
voorkomen irritaties.
 doos:.  flessen van 300 en 1000 ml

 gevoelige hoofdhuid LOTION 
Kalmerende lotion voor de gevoelige huid, zonder spoelen. Het hydrateert en kalmeert de
gevoelige en geïrriteerde hoofdhuid, het verminderen van irritatie en jeuk, en helpt bij het
herstellen van de natuurlijke pH van de huid na chemische behandelingen.
 doos:.  van de tuit fles met 125 ml

 zachte shampoo vochtgehalte 
Hydraterende shampoo voor alle haartypes. Hydraten van natuurlijk, diep voedt en
verzacht effectief, waardoor mineralen en polysacchariden om je haar meer afgezwakt en
vitaal te maken.
 doos:.  flessen van 300 en 1000 ml

 Intensive Moisture MASK 
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Voedend masker intensieve actie. Effectief ontwart en voedt alle haartypes, waardoor het
zacht en soepel.
 doos:.  flessen van 300 en 1000 ml
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