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ICE CREAM KERATINE - MOUSSE, SERUM, OLIE ELIXER
herstructurering van de lijn

herstructurering van de regel op basis van keratine voor haar Kinky keek en aan
chemische behandelingen onderworpen
Ice Cream keratine voert een doeltreffend filmen en sealing pasta voor ter bestrijding en
voorkoming van gespleten haarpunten. De specifieke formulering op basis van eiwitten is
verrijkt met aminozuren en keratine herstructurering verbeterd met Ceramiden regenereert
het haar gedragen en herstelt de intercellulaire geven samenhang aan het haar blik voller,
compact' elastisch en vitaal belang. Bamboe uittreksel draagt bij om te voeden en
hydrateren haar gezonder en sterker. Melkeiwitten oefenen een buitengewone macht
conditionering en voedende tonic, .

KERATINE MOUSSE
Keratinous mousse met Ceramiden naar het midden bevestiging ideaal voor middelgrote
en fijn haar herstructurering is verstoken van Toon en volume, waarvoor een levering van
extra vitaliteit. Herstructureert het haar met hoge cosmetische actie en buitengewone
volume verlaten haar zacht en lichtgewicht maakt.
verpakking: 250 ml fles uit.

HERSTRUCTURERING SERUM
Herstructurering van de keratine vloeistof is ideaal voor droog haar kroezend is, kleurrijke
en behandeld. De speciale actie op het haar waardoor het fluweelachtige direct briljante,
zacht en zijdeachtig zonder weging is. Verrijkt met hyaluronzuur en Ceramiden
reconstrueert scheuren en onvolkomenheden van de capillaire vezel, verpakken de
stengels met een antikroes beschermende film en vocht.
verpakking: flesje van 100 ml.

KERATINE OLIE ELIXIR
Olie-Elixir kruiden keratine herstructurering en Macadamia olie is ideaal voor droog haar
kroezend is, kleurrijke en behandeld. De niet-vette formulering is van rijke en
geconcentreerde, feeds' voorwaarden en effectief detangles, zachtheid en silkiness
buitengewone zelfs meest moeilijke haar brengen. Regeneraat versterkt en Revitalizeerd
de interne structuur maakt het haar gehydrateerd.
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verpakking: fles van 200 ml.
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