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RAYWELL PO KOLORZE ARGAN I KERATINA
linia renowacji w?osów kolorowych i obróbconych

Olej arganowy jest stosowany w kosmetykach i produktach do w?osów dzi?ki
nawil?aj?cym i wysoce elastycznym w?a?ciwo?ciom przeciwutleniaj?cym. Olej ten jest
ekstrahowany z owoców Argania Spinosa, która ro?nie wy??cznie w Maroku. Jest on
stosowany g?ównie na ?amliwe w?osy, które s? kruche i brakuje po?ysku, poniewa? daje
si?? i nawil?enie. Karmienie w?ókien kapiulowych nadaje w?osom po?ysk i elastyczno??
walki z rozdwajaniu i sucho?ci. Keratyna jest naturalnym i g?ównym bia?kiem, które
kosztuje w?osy. Sk?ada si? z d?ugich ?a?cuchów aminokwasów otoczonych witaminami i
pierwiastkami ?ladowymi. Keratyny ?a?cuchy tworz? w?ókna helical, które daj? trwa?o??
w?osów i wigor w skrócie, ?e zdrowy i silny wygl?d, ?e wszystkie w?osy powinny mie?.
?rodki zewn?trzne, takie jak smog' silne ciep?o suszarki do w?osów i produktów z?ej
jako?ci sprawiaj?, ?e w?osy, które trac? keratyny, wi?c jest obecnie coraz bardziej istotne,
aby przynie?? z zabiegów i konkretnych produktów naturalne keratyny do uszkodzonych i
leczonych w?osów.

SZAMPON PO KOLORZE
Kapilia kremowy detergent z olejem arganowym i kwasow? keratyn? pH. Ma dzia?anie
myj?ce i kondycjonowanie na w?osy kolorowe i traktowane.

MASKA PO KOLORZE
Maska kapilowa o wysokim st??eniu aktywnych sk?adników oleju arganowego i keratyny z
kwa?nym pH. G??boka restrukturyzacja w?osów zamyka ?uski daj?c mi?kko?? po?ysk i
czesne do kolorowych i zniszczonych w?osów.
opakowanie: soko?y 250 i 1000 ml.

RIGENOIL PO KOLORZE
P?yn z olejem arganowym solami mineralnymi i cennymi od?ywkami jest regeneruj?c?
obróbk? barwionego i poddanego obróbce w?ókna w?osa ze skutkiem natychmiastowym.
Rekonstruuje w?ókna w?osów w g??bi, pozostawiaj?c jedwabiste w?osy mi?kkie i
obszerne.
opakowanie: butelka 250 ml.
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Kryszta?y
P?yn silikonowy ozdobiony olejem arganowym i keratyn? rozprowadzan? na w?osach w
ma?ych dawkach przynosi silne od?ywienie, pozostawiaj?c w?osy jedwabiste i chronione
przed ?ywio?ami.
opakowanie: butelka 100 ml
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