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SYNERGICARE-INSTANT SMOOTH
behandeling van kroeshaar

Itely onderzoekslaboratoria hebben een exclusieve behandeling speciaal gewijd aan de
verzorging van kroeshaar en rebels haar ontwikkeld. Vanaf de eerste aanvraag kunt u de
resultaten: haar is meer gedisciplineerd ' compact en makkelijk te kammen. INSTANT glad
is het welzijn ritueel om zijdeachtig haar perfect glad en buitengewoon helder. Producten
SYNERGICARE INSTANT glad getuigen dat kan niet perfecte harmonie tussen natuur en
technologie zijn allemaal strikt Sles gratis. Het ontbreken van Sodium Lauryl Sulfate is een
detergens dat vaak irritatie veroorzaakt ' vermindert de agressiviteit van de shampoo op
de hoofdhuid en het haar is de eerbiediging van haar natuurlijke schoonheid. Alle collectie
SYNERGICARE is 'inderdaad' oppervlakteactieve stof systeem zeer mild en huid-
compatibel. Geen parabenen en Formaldehyde 'INSTANT glad zorgt voor veiliger gebruik'
vooral voor degenen die het hebben van een gevoelige huid. Het gebruik van andere
conserveermiddelen aan laatste generatie dermale vuller, laag-effect vermindert het risico
van ongewenste huid reacties zoals irritatie is jeuk en roodheid. Alle SYNERGICARE
producten zijn vrij van synthetische kleuren: de kleur van het afgewerkte product is het
resultaat van de vermenging van de natuurlijke werkzame bestanddelen zonder
toevoeging van andere kleurstoffen. Tot slot, alle producten worden dermatologisch getest
om te garanderen en respecteren van de eindverbruiker.

SMOOTHING SHAMPOO
Sulfaat-vrije shampoo speciaal voor kroeshaar en onhandelbaar. De rijke formule voert
een delicate reiniging actie ' respecteert de hydrolipidic film die wraps van de vezel van
haar en met exclusieve werkzame bestanddelen geeft het haar een betere hydratatie en
combability.
verpakking: flessen van 250 en 1000 ml.
.
SMOOTHING MASKER
Nutri-smoothing behandeling voor kroeshaar en opstandig. Zeer omhullen conditionering
agenten voor deze rijke body wrap de capillaire vezels hidratatie en revitalisering.
Vergemakkelijkt de controle Frizz verlaten van haar zachte en zeer volgzaam met de
plooi. Zijn actie beschermt tegen de elementen en vocht een geweldige glans te geven.
De haren zijn zacht perfect geconditioneerd "light" en buitengewoon soepele en
gedisciplineerd.
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verpakking: flessen van 200 en 1000 ml.

DIRECT GLAD SERUM
Smoothing Serum zeer Thermo-vochtinbrengende crème voor droge, kroezend haar. Diep
voedt het haar en de duurzame actie ultra glad ' verlaten van haar zijdeachtige lichter en
gedisciplineerd.
verpakking: fles van 150 ml.

VOCHTIGHEID STOPPER
Vocht druppels specifieke idealen voor kroeshaar en opstandig. Zorgen voor totale
controle over frizz en beschermen tegen vocht en externe agenten. Resultaat: perfect glad
glanzend haar dat is zacht aan de touch en glanzend effect.
verpakking: 50 ml fles.

NIET MEER FRIZZ
Speciale Thermo-actieve sterk hydraterende vloeistof kroeshaar en rebels haar.
Beschermt tegen warmte en vergemakkelijkt het straighten met een föhn en plaat ' verlaat
haar zachte en gedisciplineerd.
verpakking: 75 ml fles met dispenser.
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