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RAYWELL BIO PLEX
Stop zniszczonych w?osów

dodatek do zabiegów chemicznych bezpo?rednio podczas wybielania, barwienia,
trwa?e prostowanie w?osów

KOMPLEKS 1 RESTRUKTURYZACJI
Nie parabenów
Jest dodawany do zabiegów chemicznych, takich jak wybielanie, barwienie, trwa?e
prostowanie efekt i obro?ca w?osów i odbudowa? w?ókna w?osów na bazie Tri gliceryna,
czystej keratyny i kwas sebacynowy, ?e rozwija si? jego w?a?ciwo?ci w okresie czasu
ekspozycji obróbki chemicznej.

ZARADCZYCH ZABIEGI
Terapia mo?e przypomn? ?uski w?osów po zabiegach chemicznych i sprawiaj?, ?e w?osy
mi?kkie i b?yszcz?ce.

OD?YWCZY SZAMPON BIO PLEX
Nie parabenów
Jest to szampon bez kwa?ny siarczan sodu, laureth mo?na podsumowa? ?uski w?osów
po zabiegach chemicznych i sprawiaj?, ?e w?osy mi?kkie i b?yszcz?ce.
sposób u?ycia: po umyciu w?osów z zabiegów chemicznych oko?o 15 ml produktu,
pozostawi? na kilka minut i sp?uka?.

BIO PLEX OD?YWKI MASKI
PH kwasu bez parabenów
Jest to maska z g??bokiego kondycjonowania, opartych na Tri kwa?ne pH gliceryna i
keratyny mo?e przypomn? zewn?trznej ?uski w?osa, dzi?ki czemu b?yszcz?ce i mocny.
sposób u?ycia: po zabiegów chemicznych, a po umyciu w?osów szamponem do
usuwania w?osów od?ywczy PLEX nadmiar wody w lewo na nich po umyciu, dystrybucji
oko?o 15 ml maska z korzenia do porady co na pewno dobrze masowane do lepszej
penetracji produktu. Uk?adanie z 10 minut, nast?pnie dok?adnie sp?uka?.
opakowania: butelki po 300 ml.
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BIO PLEX POLIMERU SPRAY
PH kwasu restrukturyzacja bez parabenów
Jest p?yn kwasy z keratyny, który restrukturyzuje w?osy, b?yszcz?ce, nadaje obj?to?? i
chroni w?osy przed nadmierne ciep?o suszarki i p?ytk?.
sposób u?ycia: po p?ukania PLEX od?ywka i suche w?osy rozpocz?te przez usuwanie
nadmiaru wody, oko?o 7 ml spray równomiernie na w?osach, przeczesz i zako?czeniu
suszenia z p?dzla/suszarka czy Prostownica.
opakowanie: butelka 250 mL.
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