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K1-SHAMPOO
Uunnværlig for krusete hår behandles og skadet hår. Forberede hårbehandling maske
behandling. Dypt renser cuticle fjerne rester og urenheter som overholder hårskaftet.
Keratin og vitamin E 'regenererer' plukker opp og skaper en beskyttende skjede på
akselen til håret.
emballasje: 250 ml tube.

K2-KERATIN MASKE
Condition maske keratin og vitamin e. regenererer plukker opp og skaper en beskyttende
skjede på akselen til håret så forsvare den mot ytre aggresjoner (både fysisk og kjemisk).
emballasje: 250 ml tube.

K3-KRUS-KREM
Kroppen naturlig krøllete eller Kinky håret permed frizz krem er takket være de aktive
ingrediensene fra figuren. Det kan også brukes til slutt tørker "etterlater håret definert. Ikke
skyll.
emballasje: 150 ml tube.

K1 INTENSIV-SHAMPOO
Vaskemiddel formulert med talg-relaterte stoffer 'keratin"Monoi av Tahiti og vitamin e.
renser dypt cuticle fjerne rester og urenheter som overholder hårskaftet. På grunn av sine
alkaliske pH (pH = 8-8 ' 3) kunne åpne styrke håret fiber slik at en større absorpsjon av de
aktive ingrediensene i dette produktet.
emballasje: 1000 ml flaske med dispenser.

K2 INTENSIV MASKE
Condition maske (pH 4-4 ' 5) keratin "Monoi olje- og vitamin E; regenererer plukker opp og
skaper en beskyttende skjede på akselen til håret. Produktet brukes som et supplement til
INTENSIVE TREATMENT SHAMPOO K1. Ble formulert for å nære og hydrat håret.
emballasje: 1000 ml flaske med dispenser.

K2h-FRIZZ
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lenge leve keratin og vitamin E
Allsidigheten til K2H:
• MINDRE VARIG LIGHT GLATTING: en enkel prosedyre lar deg fjerne glasur dem og
gjøre dem større ' Crape.
• INTENSE UTJEVNING mer HOLDBAR: med bruk av platen strekker håret etterlater den
myk og skinnende. Varer opptil 6 måneder.
pakke: 175 ml tube.
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