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RAYWELL BIO PLEX
Stop de beschadigd haar

additief voor chemische behandelingen te gebruiken direct tijdens bleken,
kleurstoffen, permanent haar ontkrullen

COMPLEXE HERSTRUCTURERING 1
Geen parabenen
Het is een additief voor chemische behandelingen als bleken, kleuren, permanent haar
ontkrullen effect en beschermer en de wederopbouw van de haren vezel Tri gebaseerde
glycerine, pure keratine en sebacinezuur dat de eigenschappen gedurende de
blootstellingstijd van de chemische behandeling ontwikkelt.

NAZORG BEHANDELINGEN
Therapie kunnen de schubben van het haar na chemische behandelingen recap en maken
het zacht en glanzend haar.

BIO PLEX VOEDEND SHAMPOO
Geen parabenen
Is een shampoo zonder sodium laureth sulfaat zuur kan de schubben van het haar na
chemische behandelingen recap en maken het zacht en glanzend haar.
gebruik: na het wassen je haar met chemische behandelingen ongeveer 15 ml van het
product, laat op een paar minuten en spoel.

BIO PLEX CONDITIONER MASKER
PH zuur-no parabenen
Is dat een masker met diepe conditioning, Tri gebaseerde zure pH-glycerine en keratine
kan de buitenste schubben van het haar, waardoor het glanzend en vol recap.
gebruik: na chemische behandelingen en na het wassen van je haar met SHAMPOO te
verwijderen haren NOURISHING PLEX overtollig water liet op hen na het wassen,
distribueren ongeveer 15 ml masker van wortel tot tips maken zeker goed massaged te
penetreren beter het product. Leggen van 10 minuten, wordt vervolgens goed naspoelen.
verpakking: flesjes van 300 ml.
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BIO PLEX POLYMEER SPRAY
PH zuur-herstructurering-no parabenen
Is een vloeibare voedingszuur met keratine die herstructureert het haar glanzend, geeft
volume en haar beschermt tegen de buitensporige hitte uit de droger en de plaat.
gebruik: na spoeldouche PLEX CONDITIONER en droog het haar gestart door het
verwijderen van overtollig water, ongeveer 7 ml spray gelijkmatig op je haar, kam door en
eindigen met de borstel/haardroger of straightende drogen.
verpakking: 250 mL spray fles.
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