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Pesquisadores Eugene Perma identificaram várias fontes de desequilíbrio do cabelo e
elaborados rituais de beleza personalizada , para responder às necessidades específicas
de qualquer tipo. Com ESSENTIEL de Eugene Perma Professionnel é o
pesquisa está a serviço da vitalidade do cabelo e oferece tratamentos de alta precisão
com novos ingredientes ativos.
Vantagens: cada produto é concebido como uma , primeira prensagem, a fim de obter um
tratamento que penetra profundamente no cabelo ou fibras do couro cabeludo para
desprender a ação do ingrediente ativo , em lidar com um problema específico em
profundidade e dar um sentido pleno de bem-estar. Todos os produtos são testados
dermatologicamente.
Uma linha para cada necessidade dos cabelos ou o couro cabeludo para oferecer
tratamentos ESSENTIEL , cada um com uma tecnologia diferente de núcleo e uma cor de
referência diferentes. Ele pertence à gama de cabelo apontando NUTRIGENESSE
sensibilizadas e ultra sensibilizadas.
NUTRIGENESSE SHAMPOO
cabelos secos e sensibilizados best-seller do ESSENTIEL
As Ceramidik complexo , Mimetic ceramidas-baseado, restaurações equilibrar os lipídios
dos cabelos com um suprimento adequado de lipídios essenciais. Repara os danos dos
lipídios concreto fibra , impedindo a quebra do cabelo e o reaparecimento de pontas
duplas. O cabelo junto em toda a sua juventude. Perfeitamente desembaraçados são
regenerados e já não é afectada por episódios de , secura, . O shampoo nutre e
reestrutura a fibra capilar é graças a um efeito suavizante sobre a cutícula para l, azione
Ceramidik complexo.
Resultados da pesquisa: feeds, joga e reestrutura a fibra. Ajuda a desembaraçar o cabelo.
Dá maciez e brilho.
da embalagem: flacon de 250 e 1000 ml.
ÓLEO de tratamento de corpo e cabelo
os must haves de ESSENTIEL
O óleo de tratamento é um verdadeiro momento de prazer para dar de presente o cabelo
e corpo inteiro. É um ritual de luxo que restaura cabelos brilho e maciez extrema. O óleo
tem propriedades excepcionais. A textura não-gordurosa revela toda beleza do cabelo e
nutre sua profunda da fibra.
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Resultados da pesquisa: penetra imediatamente o cabelo. Fortalece e revitaliza. Nutre em
profundidade.
embalagem: frasco de 100 ml.
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