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SYNERGICARE-INSTANT SMOOTH
Zabieg dla w?osów kr?conych

Itely laboratoria badawcze opracowa?y ekskluzywny zabieg specjalnie dedykowany do
piel?gnacji w?osów kr?conych i zbuntowany. Od pierwszej aplikacji mo?na zobaczy?
wyniki: w?osów jest bardziej zdyscyplinowany ' kompaktowe i ?atwe w rozczesywaniu.
INSTANT g?adkie jest rytua? dobrobytu uzyska? jedwabisty w?os jest idealnie g?adka i
niezwykle jasne. Produkty SYNERGICARE INSTANT g?adkie zeznawa?, który nie mo?e
by? doskona?y harmonii mi?dzy natura i technologia s? ?ci?le Darmowe Sles. Braku
laurylosiarczanu sodu jest detergentu, co cz?sto powoduje podra?nienie ' zmniejsza
agresywno?? szampon w skór? g?owy i w?osów jest poszanowanie jego naturalne pi?kno.
Wszystkie kolekcja SYNERGICARE jest 'rzeczywi?cie' ?rodek powierzchniowo czynny
system niezwykle ?agodny i zgodny z skóry. Nie parabenów i formaldehyd 'INSTANT
g?adkie zapewnia bezpieczniejsze korzystanie' zw?aszcza dla tych, którzy maj? delikatn?
skór?. Stosowanie konserwantów do ostatniej generacji skór? wype?niacz, niewielki
wp?yw zmniejsza ryzyko niechcianych skóry odpowiedzi jak ?wi?d podra?nienie i
zaczerwienienie. Wszystkie SYNERGICARE produkty s? wolne od syntetycznych kolory:
kolor gotowego produktu jest wynikiem mieszania sk?adników aktywnych naturalny bez
dodatku innych barwników. Wreszcie wszystkie produkty s? testowane dermatologicznie
gwarantuje i szacunek konsumentów ko?cowych.
SZAMPON WYG?ADZAJ?CY
Szmpon specjalne dla kr?conych i niesforne. Jego bogata formu?a wykonuje delikatne
dzia?anie oczyszczaj?ce ' szanuje film hydrolipidow?, który otacza w?ókna w?osa i z
ekskluzywnych czynnych daje w?osy lepsze nawil?enie i rozczesywanie.
opakowanie: butelek 250 i 1000 ml.
.
MASKA WYG?ADZAJ?CA
Nutri wyg?adzanie leczenia dla kr?conych i zbuntowany. Wysoce od?ywki z tej bogatej
ok?ady koperty w?ókien kapilarnych, nawil?aj?cy i rewitalizuj?cy. U?atwia kontrolowanie
elektryzowaniu si? w?osów, pozostawiaj?c w?osy mi?kkie i bardzo pos?uszny na
gniecenie. Jego dzia?anie chroni przed brudem i wilgoci? daj?c niesamowity po?ysk.
W?osy s? doskonale uwarunkowane mi?kki 'light' i niezwykle p?ynne i zdyscyplinowany.
opakowanie: butelek 200 i 1000 ml.
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B?YSKAWICZNE SERUM G?ADKIE
Wyg?adzanie surowicy wysoce Thermo nawil?aj?cy do suchych, kr?conych w?osów.
G??boko od?ywia w?osy i trwa?e dzia?ania ultra smoothing ' pozostawiaj?c w?osy
jedwabi?cie l?ejsze i zdyscyplinowany.
opakowanie: butelka 150 ml.
WILGOTNO?? KOREK
Wilgoci krople okre?lonych idea?ów dla kr?conych i zbuntowany. Ca?kowit? kontrol?
elektryzowaniu si? w?osów i chroni przed wilgoci? i czynników zewn?trznych. Wynik:
idealnie g?adkie, l?ni?ce w?osy, która jest mi?kka w dotyku i b?yszcz?cy efekt.
opakowanie: butelka 50 ml.
NIE WI?CEJ ELEKTRYZOWANIU SI? W?OSÓW
Specjalne TERMOAKTYWNE, wysoce nawil?aj?cy p?yn w?osów kr?conych i zbuntowany.
Chroni przed upa?em i u?atwia prostowanie z suszark? do w?osów i p?yta ' pozostawia
w?osy mi?kkie i zdyscyplinowany.
opakowanie: 75 ml butelka z dozownikiem.
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