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K1-SZAMPON
Nieodzowne dla kr?conych w?osów jest traktowany i zniszczonych w?osów.
Przygotowanie w?osów maska leczenia. G??boko oczyszcza naskórek, eliminuj?c
pozosta?o?ci i zanieczyszcze?, które przylegaj? do w?osa. Dzi?ki keratyny i witamina E
'regeneruje' okazja w górze i tworzy os?onk? na wale w?osów.
opakowanie: 250 ml probówce.
K2-KERATYNA MASKA
Maski klimatyzacji keratyny i witamina e. regeneruje okazja w górze i tworzy os?onk? na
wale w?osy tak broni?c go przed dzia?aniem czynników zewn?trznych (fizycznych i
chemicznych).
opakowanie: 250 ml probówce.
K3-FRIZZ KREM
Puszenie si? w?osów krem jest dzi?ki aktywnych sk?adników z kszta?tu i cia?o do w?osów
naturalnie kr?conych lub perwersyjne jest po trwa?ej ondulacji. Mo?e równie? s?u?y? do
ko?ca, suszenie ' pozostawia w?osy zdefiniowane. Nie sp?ukuj.
opakowanie: tuba 150 ml.
K1 INTENSYWNIE SZAMPON
Detergentów zawieraj?cych substancji zwi?zanych z sebum 'keratyny' Monoi Tahiti i
witamina e. g??boko oczyszcza naskórek, eliminuj?c pozosta?o?ci i zanieczyszcze?, które
przylegaj? do w?osa. Ze wzgl?du na jego pH zasadowym (pH = 8-8 ' 3) jest w stanie
otworzy? naskórek z w?ókna w?osów, dzi?ki czemu wi?ksze wch?anianie sk?adników
aktywnych zawartych w ten produkt.
opakowanie: 1000 ml butelka z dozownikiem.
K2 INTENSYWNA MASKA
Keratyna Maska (pH 4-4 ' 5) klimatyzacja ' Monoi olej i witamina E; Regeneruje okazja w
górze i tworzy os?onk? na wale w?osów. Produktu do u?ycia jako dodatek do K1
intensywny szampon. Zosta? sformu?owany, od?ywia i nawil?a w?osy.
opakowanie: 1000 ml butelka z dozownikiem.
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K2h-elektryzowaniu si? w?osów
D?uga ?ywotno?? do keratyny i witaminy E
Wszechstronno?? z K2H:
• MNIEJ trwa?y ?wiat?a wyg?adzanie: prosta procedura pozwala na usuwanie glazury im i
zrobi? im wi?ksze ' Krepowy.
• INTENSYWNE wyg?adzanie bardziej wytrzyma?e: z u?yciem p?yty rozci?ga si?
w?osów, pozostawiaj?c j? mi?kk? i b?yszcz?ce. Trwa do 6 miesi?cy.
pakiet: 175 ml probówce.
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