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KIDS LINE
LINEA KIDS

  EQUAVE KIDS 2 in 1 shampoo  

 Kenmerken en voordelen :
Hypoallergene formule ingrediënten speciaal gekozen volgens de kenmerken van het haar
en de huid van kinderen bevat.
• Geen toegevoegde parabenen :. onze lijn bevat geen conserveringsmiddelen onlangs
uitgedaagd, zoals parabenen, formaldehyde en Methylisothiazolinone
• Geen sulfaten :. onze lijn niet sulfaten vaak gebruikt in veel zepen bevatten, shampoo,
wasmiddelen, tandpasta, etc.
• Geen kleurstoffen : we zijn ervan overtuigd dat er minder chemicaliën in producten voor
kinderen, hoe beter. Onze producten bevatten geen type kleurstof bevatten.
• Zonder allergenen : allergenen zijn stoffen die een allergische reactie kan veroorzaken.
Onze producten bevatten geen potentiële allergenen bevatten.
De lijn is verrijkt met een geur van groene appel, volledig vrij van allergenen.
 Hoe te gebruiken 
1. Pomp een kleine hoeveelheid van het product op de handpalm en masseer op nat haar
en hoofdhuid.
2. Spoel helemaal. 

  EQUAVE KIDS 
Ontwarren conditioner ontwarren Conditioner in 2 fasen
Kenmerken en voordelen
Hypoallergene formule ingrediënten speciaal gekozen volgens de kenmerken van het haar
en de huid van kinderen bevat.
• Geen toegevoegde parabenen :. onze lijn bevat geen conserveringsmiddelen onlangs
uitgedaagd, zoals parabenen, formaldehyde en Methylisothiazolinone
• Geen sulfaten :. onze lijn niet sulfaten vaak gebruikt in tal van zeep, shampoo,
wasmiddelen, tandpasta's bevatten
• Geen kleurstoffen : we zijn ervan overtuigd dat er minder chemicaliën in producten voor
kinderen het beter. Onze producten bevatten geen type kleurstof bevatten.
• Zonder allergenen : allergenen zijn stoffen die een allergische reactie kan veroorzaken.
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Onze producten bevatten geen potentiële allergenen bevatten.
Met UV- zonnefilters.
De lijn is verrijkt met een geur van groene appel, volledig vrij van allergenen. 
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