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renovatielijn voor gekleurd en behandeld haar

Arganolie wordt gebruikt in cosmetica en haarproducten dankzij de hydraterende en zeer
elastische antioxiderende eigenschappen. Deze olie wordt gewonnen uit de vruchten van
Argania Spinosa die uitsluitend in Marokko groeit. Het wordt voornamelijk gebruikt op
broos droog haar dat broos is en glans mist omdat het het kracht en hydratatie geeft. Het
voeden van de capillaire vezels geeft het haar glans en flexibiliteit ' vecht gespleten
uiteinden en droogheid. Keratine is een natuurlijk en hoofdeiwit dat haar kost. Het is
samengesteld uit lange ketens van aminozuren omlijst door vitaminen en
sporenelementen. Keratineketens creëren spiraalvormige filamenten die het haar
stevigheid en kracht geven, kortom, dat gezonde en sterke uiterlijk dat al het haar zou
moeten hebben. Externe middelen zoals smog' de sterke hitte van de haardroger en
producten van slechte kwaliteit maken het haar dat keratine verliest, dus het is
tegenwoordig steeds belangrijker om met behandelingen en specifieke producten
natuurlijke keratine naar beschadigd en behandeld haar te brengen.
SHAMPOO NA KLEUR
Capillair romig wasmiddel met arganolie en zure pH-keratine. Het heeft een wassend en
conditionerend effect op gekleurd en behandeld haar.
MASKER NA KLEUR
Capillair masker met hoge concentratie actieve ingrediënten van arganolie en keratine met
zure pH. Diep herstructureren van het haar ' sluit de schubben 'het geven van zachtheid'
glans en kambaarheid aan het gekleurde en beschadigde haar.
verpakking: valken van 250 en 1000 ml.
RIGENOIL NA KLEUR
Vloeistof met arganolie minerale zouten en kostbare conditioners' is een regenererende
behandeling voor de gekleurde en behandelde haarvezel met onmiddellijke ingang. Het
reconstrueert de haarvezel in de diepte, waardoor het zijdeachtige haar zacht en
volumineus blijft.
verpakking: 250 ml fles.
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Kristallen
Siliconenvloeistof versierd met arganolie en keratine verdeeld over het haar in kleine
doses' brengt een sterke voeding' waardoor het haar zijdeachtig en beschermd tegen de
elementen.
verpakking: 100 ml fles
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