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OBJ?TO?? CIENKICH W?OSóW

• OCHRONA LINII WIEK KEIRAS
przeciwutleniacz i Antiaging z ro?linnych komórek macierzystych

SZAMPON WIEKU OCHRONY
Wzbogacony z komórek macierzystych, które ponownie uaktywni? wilgo? równowagi jest
idealny do od?ywiaj? i wzmacniaj? w?osy wszystkich typów jest chroni?c je przed przed
czynnikami atmosferycznymi i starzenia si?. Chroni, cia?o i po?ysk. Chroniony w?osy s?
mi?kkie i b?yszcz?ce 'b?yszcz?ce' odnowionej m?odzie?y.
opakowanie: butelka 250 ml.

MASKA AGE PROTECTION
Idealny dla wszystkich rodzajów w?osów dzia?a w synergii z ochron? wieku KEIRAS
szampon. Obecno?? komórek macierzystych, które regeneruj? skór? g?owy jest w
po??czeniu z Wellness w?osów naturalnych sk?adników regeneruj?cy i ich znaczniejsze
dotykowe i strze?ony przez zrekonstruowany ' starzenia si? szkody.
pakowanie: tube 250 ml i 500 ml jar.

ODBUDOWY SERUM AGE PROTECTION
zasilany przez keratyny
Idealny dla wszystkich rodzajów w?osów jest skoncentrowane SERUM KEIRAS odbudowy
komórek macierzystych jest ochrona okre?lonego wieku i keratyny, który ko?czy leczenie
KEIRAS AGE PROTECTION ' utrzymanie i rozszerzanie efekty d?ugo. Komórki
macierzyste s? uaktywnione równowag? nawil?enia a keratyny zapewnia spójno?? i si??
do w?osów, rekonstrukcyjnej akcji dla wyniku
odnowionej m?odzie?y.
instrukcja obs?ugi: wstrz?sn?? dobrze przed u?yciem, a d?ugo produktu. Umy? w?osy
szampon KEIRAS wieku ochrony i zastosowa? ochron? wieku maski KEIRAS. Na wilgotne
w?osy osuszone r?cznikiem w?osy 10/15 ml SERUM AGE KEIRAS Wdra?anie ochrony na
ca?ej jego d?ugo?ci. Masa? tak?e do u?atwienia penetracji produktu i pozostawi? na 5
minut. Nie sp?uka? i wytrze? do sucha. Je?li chcesz u?y? p?ytki.
opakowanie: butelka 80 ml.
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• CIENKI zwi?kszaj?ca obj?to?? w?osów z kolagenu i kwasu hialuronowego

WZMOCNIENIE G?O?NO?CI SZAMPON
Pozwala efekt silnego woluminu dzi?ki korzy?ci z kolagenu i kwasu hialuronowego. Tonik
moc i kolagenu teksturowania zwraca limp cie?sze w?osy ' a kwas hialuronowy zapewnia
od?ywienie i nawil?enie jest zach?canie do regeneracji mieszków w?osowych.
opakowanie: butelka 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SUROWICY
Idealny do w?osów cienkich, ?e brak woluminu i staraj? si? wyrówna?. Wzbogacony w
kwas hialuronowy, od?ywiaj? i nawil?aj? w g??bi ' i wzmacnia kolagen, który nadaje
obj?to?? i cia?a i densifica w?ókno w?osa jest wzmocnienie go od do?u. Obszerniejsze
w?osy 'uregulowana' ?wieci z zdrowia i energii.
opakowanie: butelka o pojemno?ci 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

