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De vijf producten in de lijn Energie hield het grootste deel van hun activiteiten op een
synergetische manier onderling en met de opbouw. Ze zijn een essentieel instrument voor
de handhaving van de resultaten verkregen met de wederopbouw, zowel in de salon en
thuis resultaten. De actieve ingrediënten die het karakteriseren zijn :
- Biologisch: pompoenpittenolie, abrikozenpitolie ;
- Biotechnologie :. Hydr'a2, gehydrolyseerd tarwe-eiwit
ENERGIE SHAMPOO
Beschrijving
geschikt voor droog en gevoelig haar
Het is een ideale shampoo voor droog en stug haar. Hydrateert en voedt, maakt het haar
makkelijk doorkambaar zonder het te verzwaren. Zijn delicate schuim en dermo
beschermende hydrateert de huid droog en gevoelig.
Pakket
fles van 250 ml en 1000.
ENERGIE & FORCE SHAMPOO
Beschrijving
geschikt voor verwerkte haar en gebleekte
Het is een shampoo te gebruiken op behandeld haar, en zeer bewust. Voegt vocht aan het
haar structuur, de voorbereiding van het haar voor latere behandelingen in crème. Zijn
delicate schuim en dermo beschermende hydrateert de huid droog en gevoelig.
Pakket
250 ml fles.
ENERGY HAIR wonder crème
Beschrijving
Aanbevolen voor droog en gevoelig haar
Het heeft een uitstekende ontklittende effect : in slechts een paar minuten om te poseren
zelfs de meest kroezig en droog haar is makkelijk doorkambaar. Geen overhead maar
biedt vocht en zachtheid aan het haar.
Pakket
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150 ml tube.
ENERGIE & voedend masker
Beschrijving
Ideaal voor zeer droog haar, uitgedroogd en behandeld
Deze crème herstelt hydratatie en voeding diep, waardoor het haar zacht, gevoed, vol en
glanzend. Gemakkelijk te kammen. De kleur is natuurlijk of kunstmatig licht.
Pakket
pot 200 ml.
ENERGY SÉRUM HYDRA
Beschrijving
Ideaal om te voorkomen en te behandelen gespleten haarpunten en kroezen haar erg
droog en breekbaar. Herstelt het haar een strak en compact.
Pakket
35 ml fles dispenser.
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