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• BALANCING pH 6.2 bad
Spesielt utformet for rensing av hodebunnen og oljete hår.
Ingredienser: anionic/ikke-ioniske og amphoteric , glycolic ekstrakter av brennesle,
Burdock , Bjørk, sitronsyre.
• NORMALISERE LOTION pH 6.0
Mot en vedvarende tilstand oiliness og lidelse i hodebunnen.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt av appelsin og sitronsyre , Mint fuktighetsgivende faktor.
• BAD LIGNER SEBUM
For en veldig delikat rensing av håret og/eller , stresset, av hyppig vask med sjampo
aggressiv.
Ingredienser: anionic/ikke-ioniske og amphoteric , kapillær, condition hydrolyse
vegetabilsk protein , sitronsyre.
• NORMALISERE LOTION pH 5.8
Brukes når det er en mangel på produksjon og/eller distribusjon av talg på hodebunnen og
håret.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa, fuktighetskremer
allantoin lanolin er vannløselig, hydrolyse vegetabilsk protein, glykolsyre.
• RENSING OLJE
For en dyp rensing av hodebunnen.
Ingredienser: Castor olje derivater jojobaolje, Avocado olje er beroligende agent lanolin.
• RETREADER FOR STAMMER
Porøse håret er skjøre og uten glans.
Ingredienser: søt mandel olje, Jojoba, s , hvetespirer og avokado hydrogenert ricinusolje.
• BEHANDLE bad pH 5.5-KERATINIZING KARSINOM
Skjøre hår er sprøtt eller skadet fra perms og oksidanter.
Ingredienser: anionic/ikke-ioniske og amphoteric , kapillær condition mentol allantoin,
Zeina er sitronsyre.
• MASSASJE LOTION for Ben pH 5.0
For dehydrert hår og fattige i mineraler , ugjennomsiktig, skjøre og mangler i elastisitet.
Ingredienser: glykolisk ekstrakt av Snelleplante , kompleks av mineral salter i løsningen,
naturlig fuktighetsgivende faktor.
• NÆRINGSRIK maske for pH 3.0 stammer
For håret skadet av aggressiv kjemiske behandlinger , skjøre, sprøtt eller skadet av perms
og oksiderende behandlinger som kan endre strukturen i stammer.
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Ingredienser: Jojobaolje og linfrø , kationisk condition, hydrolyse vegetabilsk protein ,
allantoin, mineraler.
• BESKYTTENDE HUDKREM pH 5.5
Beskyttende krem når du gjør med aggressive kjemiske behandlinger som perms , farger,
osv.
Ingredienser: fatty alkoholer hvetespirer olje Jojobas , essensielle olje rosmarin, vismann ,
Lavender, glycolic ekstrakter av kamille , Melissa, Aloe , Soya, allantoin er sitronsyre.
• FUKTIGHET krem maske for tørr HODEBUNN pH 4.5
Mangler talg ved dehydrert hud.
Ingredienser: lanolin, s vannløselige fatty alkoholer Jojoba olje , hydrolyse vegetabilsk
protein, sitronsyre.
pakke:
• bad og olje i flasker på 200 og 1000 ml;
• fuktighetskrem i 8 ml hetteglass Pack av 6 PCer.
• dropper flaske utvunnet fra 20 og 50 ml;
• i hovedsak flaske dropper fra 20 ml;
• massasje lotion i 10 ml i hetteglass Pack av 6 PCer.
• næringsrik maske 200 ml flaske;
• Beskyttende krem og maske hydro krem i 500 ml potter.
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