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• BALANCING pH 6.2 Bad
Speciaal ontworpen voor het reinigen van de hoofdhuid en het olieachtige haar.
Ingrediënten: anionogene/niet-ionogene en amfotere stoffen , glycolic extracten van
brandnetel, klit , Berk, citroenzuur.
• NORMALISEREN LOTION pH 6.0
Tegen een persistente voorwaarde vettigheid en het lijden van de hoofdhuid.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van Oranje en citroenzuur , Mint hydraterende factor.
• BAD VERGELIJKBAAR TALG
Voor een zeer delicate zuiveringen van droog haar en/of , gestrest, door frequente wassen
met shampoo overdreven agressief.
Ingrediënten: anionogene/niet-ionogene en amfotere , capillaire, conditionering
gehydrolyseerd plantaardig eiwit , citroenzuur.
• NORMALISEREN LOTION pH 5,8
Moet worden gebruikt wanneer er een tekort in de productie en/of distributie van talg op de
hoofdhuid en het haar is.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van Aloë , Hamamelis, Hypericum , Melissa , hydratatie
allantoïne lanoline is oplosbaar in water, gehydrolyseerd plantaardig eiwit, glycolzuur.
• REINIGING OLIE
Voor een grondige reiniging van de hoofdhuid.
Ingrediënten: Castor olie derivatives Jojoba-olie, Avocado olie is rustgevende agent
lanoline.
• RETREADER VOOR STELEN
Poreus haar is kwetsbaar en verstoken van glans.
Ingrediënten: zoete amandel olie, Jojoba de , tarwekiemen en avocado, s
gehydrogeneerde ricinusolie.
• BEHANDELING van Bad pH 5.5-KERATINIZING CARCINOMA
Is broos of beschadigd van permanenten en oxidanten voor broos haar.
Ingrediënten: anionogene/niet-ionogene en amfotere stoffen , capillaire , Airconditioning,
Menthol allantoïne, Zeina is citroenzuur.
• MASSAGE LOTION voor benen pH 5.0
Voor gedehydrateerde haar en rijk aan mineralen , opaque, broos en ontbreekt in
elasticiteit.
Ingrediënten: glycolic uittreksel van paardestaart , complex van minerale zouten in de
oplossing, natuurlijke hydraterende factor.
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• VOEDZAAM masker voor pH 3.0 STELEN
Voor haar beschadigd door al te agressieve chemische behandelingen , kwetsbare,
brosse of beschadigd uit permanenten en oxiderende behandelingen die de structuur van
stengels veranderen kunnen.
Ingrediënten: Jojoba-olie en lijnzaad , kationische conditionering, gehydrolyseerd
plantaardig eiwit , allantoïne, mineralen.
• BESCHERMENDE huid CRÈME pH 5.5
Beschermende crème bij het maken van en agressieve chemische behandelingen zoals
permanenten , kleuren , enz.
Ingrediënten: vetalcoholen tarwekiemen olie Jojoba de , etherische olie van Rosemary,
Sage , Lavendel, glycolic extracten van kamille , Melissa, Aloe , Soy, allantoïne is
citroenzuur.
• VOCHT CREAM masker voor een droge hoofdhuid pH 4.5
In het geval van gedehydrateerde huid ontbreekt talg.
Ingrediënten: lanoline van in water oplosbare vetalcoholen Jojoba olie , gehydrolyseerd
plantaardig eiwit, citroenzuur.
Pakket:
• Baden en olie in flesjes van 200 en 1000 ml;
• lotion in 8 ml flesje Pack van 6 dlg;
• druppelaar fles geëxtraheerd van 20 en 50 ml;
• in essentie fles druppelaar van 20 ml;
• massage lotion 10 ml in flesje Pack van 6 dlg;
• voedzaam masker 200 ml fles;
• beschermende crème en masker waterkracht crème in 500 ml potten.
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