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Een geavanceerde en innovatieve lijn opgesteld met de meest geavanceerde ingrediënten
voor cosmetische wetenschap op dit moment heeft een garantie van de veiligheid en
gemoedsrust voor degenen die het gebruiken. De regel is gemaakt en verrijkt met
gecertificeerde biologische plantaardige extracten. Het geeft volume aan het haar door het
ondersteunen van de krullen en plooien natuurlijk ook geeft haar vocht en buitengewone
helderheid. Alle collectie bevat geen methyleenchloride, hydraten te vermijden verdorren
van huid en haar, beschermt de haarkleur, zonder bodem of residu stoffige, bevat
extracten van biologische planten uitstekende beschermende van huid en haren. Past zich
aan elke techniek van de moderne kapsel en zijn geur maakt het arbeidsmilieu te
bevorderen.

ZACHT/STRONG KLEEFPOEDERS SPRAYS
De werkzame bestanddelen in de formulering van gecertificeerde biologische oorsprong
zoals duizendblad met zijn zuiverende helpt houden haren glanzend normaliseren talg,
terwijl brandnetel stimuleert de revitalisering van haar hoofdhuid. Zowel de zachte
waardoor de sterke duurzame fixatie zonder bevochtiging en weging is, met een gerichte
actie om kroezend haar
volumineuze en fris aroma. Sprays zijn vrij van methyleenchloride en drijfgassen
schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

STYLING MOUSSE
De werkzame bestanddelen van de formulering als Ginko Biloba en fenegriek Toon van
het haar en hydrateren waardoor ze groot en glanzend. De MOUSSE is geschikt voor een
haar toe te voegen volume en ondersteuning voor een perfecte definitie van ricci. De
zachte zegel of sterk zich aanpast aan verschillende smaken en moet styling. De
formuleringen zijn allemaal zonder alcohol.

VERHELDEREND SPRAY
De actieve ingrediënten zoals kamille en goudsbloem zijn geschikt voor alle haartypes en
bijdragen tot het behoud van de voedingsstoffen voor het haar. De SPRAY is ontworpen
om te koppelen aan de beschermende actie een actie complex op haar, geven een
vleugje helderheid en lichtheid.
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