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LINIA DE SOSIRE MEDITERANEENE PUFF

O linie avansate ?i inovative, formulat cu ingrediente cosmetice ?tiin?ei cele mai avansate
în prezent are o garan?ie de securitate ?i pace a mintii pentru cei care-l folosesc. Linia
este creat ?i îmbog??it cu extracte de plante organice certificate. D? volum p?rului prin
sprijinirea buclele ?i falduri natural, de asemenea, d? p?r umiditate ?i luminozitate
extraordinar?. Colectia toate con?in clorur? de metilen, hidrateaz? pentru a evita usca
pielea ?i p?rul, protejeaza culoarea parului, fara sol sau praf de reziduuri, contine extracte
din plante organice excelent protector al pielii si parului. Se adapteaz? la orice tehnica de
coafura moderna si parfumul s?u face mediul de lucru.

SPRAY-URI RACORITOARE/STRONG FIXARE
Ingredientele active în formularea din certificate de origine organic?, cum ar fi coada
soricelului cu sale purificare ajut? s? p?streze p?rul str?lucitor normalizarea sebumului, iar
urzica stimuleaza scalpul revitalizarea parului. Ambele moale care puternic face fixarea
durat? f?r? umezirea ?i cânt?rire-o jos, cu o ac?iune orientate pentru a ob?ine p?rul cre?
voluminoase ?i plin de via??. Spray-uri sunt indemne de clorur? de metilen, propulsor gaze
nocive pentru s?n?tate ?i pentru mediu.

STYLING MOUSSE
Ingredientele active din formularea ca Ginko Biloba ?i schinduf tonul p?rul ?i hidrateaz?
f?cându-le mare ?i str?lucitor. MOUSSE este potrivit pentru orice fir de par pentru a
ad?uga volum ?i suport pentru o defini?ie perfect? a ricci. Moale sigiliu sau puternic se
adapteaz? la diferite gusturi ?i are nevoie de styling. Formul?ri sunt toate f?r? alcool.

SPRAY LUMINOASE
Ingrediente active, cum ar fi musetel si galbenele sunt potrivite pentru toate tipurile de p?r
?i de a ajuta s? p?streze nutrien?i p?r. SPRAY este conceput s? se asocieze cu m?suri de
protec?ie o ac?iune complex? la p?rul, oferindu-un dram de luminozitate ?i luminozitatea.
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