
 

  
Behandlinger - hårpleie - EUGENE PERMA

VIKTIG

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

VIKTIG

Forskere Eugene Perma har identifisert ulike kilder til ubalanse i håret og forseggjort
ritualer av egendefinerte skjønnhet , å svare på behovene til enhver. Med ESSENTIEL av
Eugene Perma Professionnel er den
forskning på tjenesten i vitalitet av håret og tilbyr høy presisjon behandlinger med nye
aktive ingredienser.
Fordeler: hvert produkt er oppfattet som en , første trykke, for å få en behandling som
trenger dypt inn i håret eller fiber av hodebunnen å gi av handlingen av virkestoffet , i
håndteringen av et bestemt problem i dybden og gi en fullstendig følelse av velvære. Alle
produkter er dermatologisk testet.
ESSENTIEL behandlinger tilbyr en linje for hver trenger av håret eller hodebunnen , med
en annerledes kjerneteknologi og en annen referanse. Den tilhører utvalget av hår peker
NUTRIGENESSE oppmerksomme og ultra sensitized.

NUTRIGENESSE SJAMPO
tørt og oppmerksomme hår beste selger på ESSENTIEL
Den Ceramidik komplekse , Mimetic ceramides-baserte, gjenoppretter lipid balanse av
håret med en riktig tilførsel av essensielle lipider. Reparerer skade av betong fiber lipid ,
hindre hair brudd og tilbakekomst til flisete tupper. Håret sammen fra sin ungdom. Perfekt
untangled genereres og påvirkes ikke av episoder av , tørr, . Sjampo gir næring og
omstrukturering hår fiber er gjennom en utjevning effekt på cuticle for l, azione Ceramidik
kompleks.
Søkeresultater: forer spiller og omstrukturerer fiber. Bidrar til å gre håret. Gir mykhet og
lysstyrke.
pakke: flacon på 250 og 1000 ml.

Body behandling olje og hår
må-haves av ESSENTIEL
Oljen behandling er et ekte øyeblikk av nytelse å gi bort håret og hele kroppen. Er en
luksuriøs ritualer som gjenoppretter håret glans og ekstreme mykhet. Oljen har
eksepsjonelle egenskaper. Oljefri teksturen avslører alle hår skjønnhet og nærer deres
dype fiber.
Søkeresultater: trenger umiddelbart inn i håret. Styrker og nytt liv. Nærer i dybden.
emballasje: 100 ml flaske.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

