
 

  
Behandlinger - hårpleie - RENEE BLANCHE

H • ZONE : AKTIV KERATINE
H • ZONE : KERATINE AKTIV

 e.missano@virgilio.it

 +39 0331 1706328

H • ZONE : AKTIV KERATINE
H • ZONE : KERATINE AKTIV

 rekonstruere Shampoo og VERNE 
Sjampoen KERATINE AKTIV H - Zone er et første skritt for gjenoppbygging av håret. Den
spesielle formelen med keratin, den grunnleggende element i sin struktur, spiller en
reparasjon og beskyttende, noe som gir lysstyrke til hår -og skjønnhets allerede de første
programmene.
 boks :  500 ml flaske.

 Restoring Cream og balsam 
En høy -gjenopprette action og produktbasert condition keratin, Argan Oil og Guar rik på
sukker, har den nye balsam antioksidant, mykgjørende, fuktighetsgivende og
oppstrammende sterkt. Dall'appesantimento beskytter og glatter skjel skalaer som
beskytter håret mot frie radikaler.
 metode for bruk :.  påfør i fuktig hår, la stå i 7-8 minutter, skyll
 boks :  500 ml flaske.

 MASK Gjenreisnings 
MASKE KERATINE AKTIV H - Zone er ideelt for gjenoppbygging, helse og skjønnhet hår.
Formelen til keratin, den grunnleggende delen av strukturen av håret, forbedrer virkningen
av å gi shampoo til håret glans, mykhet og vitalitet.
instruksjoner for bruk: distribuere jevnt gjennom håndkletørt hår, gre gjennom jevnt fra rot
til flisete tupper og la virke i 10-12 minutter. Skyll grundig.
 boks :  500 ml krukke.

 SPRAY FISSATIVO STYRKING 
For å forsterke strukturen og gir glans og mykhet til håret, er KERAFIX SPRAY laget av
keratin. Sprayen beskytter håret struktur forbedrer elastisitet og glans, etterlater ingen
rester og er den perfekte finishen til styling av hår.
 boks :  250 ml flaske med dispenser.

 bifasisk rekonstruere SERUM OG VERNE 
Basert på keratin, gir denne nye serum øyeblikkelig glans til håret. Eliminerer frizz. Flater
skjellaget og lim midlertidig flisete tupper.
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 metode for bruk  :. Påfør over hele lengden å tørke håret
 boks :  150 ml flaske med dispenser .
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