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NATURAL TECH: REPLUMPING
elasticidade e hidratante para pele e cabelo

SHAMPOO pH 5,5-REPLUMPING
elasticidade e hidratante para todos os tipos de cabelo com fitoceutici de ameixa
Textura cremosa que cria uma espuma rica e encorpada. Limpa suavemente, sem alterar
a estrutura do cabelo. Contém fitoceutici extraído de ameixas são ricos em antioxidantes
polifenóis e flavonóides que agem contra os radicais pela luta contra o envelhecimento
das células e assim, proteger o nosso organismo. Também , ameixas são ricas em
vitamina A, vitaminas do complexo B (B1, B2 e PP , ) e vitamina C (5 mg). Entre os
minerais são o cálcio e magnésio de potássio , fósforo, . Surfactantes suaves
suavemente, purificar e hidratar , o óleo essencial de petitgrain para um adesivo de
exercício de ação e compactação.
embalagem: frascos de 250 e 1000 ml.

CONDICIONADOR-REPLUMPING pH 4.0
elasticidade e hidratante para todos os tipos de cabelo com fitoceutici de ameixa
Formulado para desembaraçar , compacto e dar nova elasticidade para cada tipo de
cabelo. Contém fitoceutici extraído de ameixas são ricos em antioxidantes polifenóis e
flavonóides que agem contra os radicais pela luta contra o envelhecimento das células e
assim, proteger o nosso organismo. Também , ameixas são ricas em vitamina A,
vitaminas do complexo B (B1, B2 e PP , ) e vitamina C (5 mg). Entre os minerais são o
cálcio e magnésio de potássio , fósforo, .
embalagem: tubo do frasco de 1000 ml 150 ml , , sachês de 12 ml.

PH de enchimento de cabelo SUPERACTIVE-REPLUMPING 5.0
soro plumping e compactação com ácido hialurônico
Produzido por forte efeito cosmético. Este tratamento profissional apenas em executável ,
internacional , compact, reclamando e compacta estrutura do cabelo. Permite que o
cabelo manter o vinco mais tempo. O tratamento dura 6-8 xampus. Contém ácido
hialurônico, cuja molécula é formada por dois açúcares que são capazes de garantir uma
forte hidratação e proteção contra o estresse.
instruções de uso: depois de aplicar xampu e condicionador REPLUMPING
REPLUMPING , se necessário, DAB fora seu cabelo e prosseguir com a aplicação de
enchimento de cabelo profissional (cerca de 25 g para a cabeça inteira). Vou sair em 10
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minutos, em seguida enxaguar. Proceda com estilo. ENCHIMENTOS de cabelo também
pode ser usados sob fonte de calor húmido , a fim de reduzir para 5 minutos, a velocidade
do obturador.
embalagem: frascos de 1000 ml.

SUPERACTIVE REPLUMPING cabelo FILLER-pH 7,2
fluido plumping e compactação com ácido hialurônico
É uma licença sobre um forte efeito cosmético. Este compacto enxaguamento não
tratamento , tons e reforçar a estrutura do cabelo. Permite dobras durar mais tempo e tem
um efeito excelente da umidade. Contém ácido hialurônico, cuja molécula é formada por
dois açúcares que são capazes de garantir uma forte hidratação e proteção contra o
estresse.
instruções de uso: depois de aplicar xampu e condicionador REPLUMPING
REPLUMPING , se necessário, DAB fora seu cabelo e proceder com enchimento de
spray de cabelo (cerca de 3 g para a cabeça inteira). Não enxague. Proceda com estilo.
da embalagem: vaporizador flacon sem gás de 100 ml.
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