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SZAMPON pH 5.5-REPLUMPING
elastyczno?? i nawil?aj?cy dla wszystkich rodzajów w?osów z fitoceutici z
rodzynkami
Kremowa konsystencja, która tworzy mocny i bogaty piany. Delikatnie oczyszcza bez
zmiany struktury w?osów. Zawiera fitoceutici pochodz?cych ze ?liwek s? bogate w
polifenole i flawonoidy antyoksydanty, które dzia?aj? przeciwko rodników poprzez
przeciwdzia?anie starzeniu si? komórek i chroni?c w ten sposób nasz organizm. Równie? ,
?liwki s? bogate w witaminy A, witamin z grupy B (B1, B2 i PP , ) i witaminy C (5 mg).
W?ród minera?ów s? potasu , fosforu, magnezu i wapnia. ?agodne ?rodki powierzchniowo
czynne do delikatnie oczy?ci? i nawil?y? , olejek petitgrain elasticizing wykonywania
dzia?a? i zag?szczania.
opakowanie: butelki, 250 i 1000 ml.

OD?YWKA REPLUMPING pH 4.0
elastyczno?? i nawil?aj?cy dla wszystkich rodzajów w?osów z fitoceutici z
rodzynkami
Sformu?owany, aby rozwik?a? , kompaktowy i da? nowe elastyczno?? do ka?dego rodzaju
w?osów. Zawiera fitoceutici pochodz?cych ze ?liwek s? bogate w polifenole i flawonoidy
antyoksydanty, które dzia?aj? przeciwko rodników poprzez przeciwdzia?anie starzeniu si?
komórek i chroni?c w ten sposób nasz organizm. Równie? , ?liwki s? bogate w witaminy A,
witamin z grupy B (B1, B2 i PP , ) i witaminy C (5 mg). W?ród minera?ów s? potasu ,
fosforu, magnezu i wapnia.
opakowanie: rury 150 ml butelka 1000 ml , , 12 ml saszetek.

SUPERACTIVE-REPLUMPING wype?niacz w?osów pH 5.0
PLUMPING i zag?szczania serum z kwasem hialuronowym
Produkowane przez silny efekt kosmetyczny. Profesjonalny zabieg tylko w pliku
wykonywalnego , mi?dzynarodowy , towarzystwa, wzmacniaj?c i zag?szcza struktur?
w?osa. Pozwala w?osy zachowuj? d?u?ej gniecenie. Leczenie trwa 6-8 szampony.
Zawiera kwas hialuronowy, którego cz?steczki tworz? dwa cukry, które s? w stanie
zapewni? silne nawil?enie i ochron? przed stresem.
sposób u?ycia: po zastosowaniu SZAMPONU i od?ywki REPLUMPING REPLUMPING ,
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w razie potrzeby, DAB si? w?osów i przyst?pi? do stosowania profesjonalnego wype?niacz
w?osów (oko?o 25 g na ca?ej g?owie). Pozostawi? na 10 minut, a nast?pnie sp?uka?.
Przyst?pi? do uk?adania. WYPE?NIACZE w?osów mo?na tak?e pod wilgotnego ciep?a
?ród?a , tak, aby zmniejszy? do 5 minut migawki.
opakowanie: butelka 1000 ml.

WYPE?NIACZ SUPERACTIVE REPLUMPING w?osów-pH 7,2
PLUMPING i zag?szczania p?yn z kwasem hialuronowym
Jest urlop na silny efekt kosmetyczny. Ten kompaktowy obróbka nie wyp?uka? , d?wi?ki i
wzmacniaj?c struktur? w?osów. Pozwala fa?dy na d?u?ej i ma wp?yw Doskona?a wilgoci.
Zawiera kwas hialuronowy, którego cz?steczki tworz? dwa cukry, które s? w stanie
zapewni? silne nawil?enie i ochron? przed stresem.
sposób u?ycia: po zastosowaniu szamponu i od?ywki REPLUMPING REPLUMPING , w
razie potrzeby, DAB si? w?osy i post?powa? z wype?niaczem lakier do w?osów (oko?o 3 g
na ca?ej g?owie). Nie sp?ukiwa?. Przyst?pi? do uk?adania.
opakowania: odparowalnik flakon nie gazu od 100 ml.
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