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LOVE HAIR
Spotting epidermal - COLOR REMOVER

 bestemt produkt for å fjerne alle spor av farge etter farging.
Den spesielle gel formulering eliminerer optimal farge uten å irritere huden.
Container : 250 ml flaske.

 barrierekrem - CREAM SCREEN 
Formulering utformet for å beskytte huden og forhindrer rødhet forårsaket av kjemikalier,
så som fargestoffer, blekemidler tang og permanent. Det unngår også å etterlate spor på
huden under påføring av farge til oksidasjon eller direkte fargestoffer.
Container : 200 ml tube.

 SOOTHING SKIN - SKIN SOOTHING 
Beroligende væske for å forebygge eller avhjelpe halsbrann eller irritasjon når du bruker
noen kjemikalier. Spre noen få dråper på huden før en kjemisk behandling for å hindre
rødhet, irritasjon eller brennende, eller som et middel umiddelbart etter forekomst av slike
uregelmessigheter.
Container : 150 ml flaske.

 EQUALIZER SPRAY 
Sikrer gre og glans til håret uten å tynge det ned for porøs. Ideell for behandling tips, for
farge og permanent. Brukes som forbehandling tekniker sikrer ensartethet av farge over
hele lengden og gir for å lukke håret skalaer.
Container : 150 ml flaske.

 MOUSSE reparere BRAN - Reparasjon BRAN MOUSSE 
Innovativ mousse behandling som, takket være dyder kli, næring og revitaliserer håret og
gjør det mykt og luftig. Dens sterke punkt er at innovative og Puu legges direkte til
fargestoff for å beskytte håret ditt og gjøre det mer elastisk : fargen vil være mer lys og
skinnende
.emballasje :. flaske 250 ml 

 SHAMPOO ANTI - ANTIYELLOWING SHAMPOO 
Spesifikke sjampo takket være sine spesielle pigmenter som eliminerer uønskede
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refleksjoner gul - orange med grått hår eller bleket håret i en naturlig og strålende
.Container : 250 ml flaske .
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