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NATURALNE TECH: OD?YWCZY

-SZAMPON pH 5.5
dla odwodnionej skóry i suche i ?amliwe w?osy
Szampon na such? skór? g?owy i w?osy suche i ?amliwe w?osy jest pozbawiona
struktury. Zawiera ekstrakty z winogron fitoceutici , ?agodnych ?rodków powierzchniowo
czynnych, olejków eterycznych olejek petitgrain Mandarin i ylang ylang.
opakowanie: butelki 250 i 1000 ml.

RESTRUKTURYZACJI cud pH 4.5
wszystkie rodzaje w?osów mocno zniszczonych
Naprawa serum do w?osów bardzo zniszczonych. Zawiera ekstrakty z fitoceutici winogron
, hydrolizat keratyny keratyny w po??czeniu z, olejki eteryczne petitgrain Mandarin i ylang
ylang.
opakowanie: butelka 1000 ml.

WEGETARIA?SKIE cud pH 4
balsam do w?osów suchych i ?amliwych
Od?ywka do w?osów, kruche i delikatne , niestrukturalnych. Zawiera ekstrakty z winogron
fitoceutici , ry? olej acai i Passionflower, olej jojoba olejek i migda?ów mas?a, olejki
eteryczne, petitgrain Mandarin i ylang ylang.
opakowanie: s?oik 250 ml.

Mleczko PSZCZELE w?osów PLUS-pH 4.4
mineralizowania uczuleni i odwodnionej skóry
Wielu aktywny kompleks idealny nawet po oczyszczaj?cej kuracji. Mineralizowania
zarówno profesjonalne, jak i detalicznych.
sposób u?ycia: obróci? Nasadk? do uszkodzenia pier?cienia i dokr?? , wstrz?sn??
aplikator i stosuje si? do g?owy masa?.
opakowanie: 8 ml fiolki pole z 6 szt.

?YCIA ENZYMU WLEW pH PLUS-5
mi?kkie w?osy jest od?ywiona i chronione
Nawil?aj?cy p?yn do ochrony i rozwik?a? suchych i zniszczonych w?osów. Zawiera
ekstrakty z winogron fitoceutici olejków eterycznych olejek petitgrain Mandarin i ylang
ylang , dar?, kwiat bawe?ny. Bez sp?ukiwania.
opakowanie: butelki z pompy spray 100 ml gazu.
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HAIRBUILDING PAK-pH 4
restrukturyzacji dla w?osów suchych i zniszczonych
Nadaje si? do restrukturyzacji i od?ywiaj? w?osy g??boko nadaje po?ysk i mi?kko?? dzi?ki
ekstrakty z winogron fitoceutici, omega-9 , keratyny, olejki eteryczne petitgrain Mandarin i
ylang ylang.
opakowanie: s?oik 250 ml.
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