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BUNA SYNERGICARE-INSTANT
tratament pentru p?r cre?

Laboratoare de cercetare Itely au dezvoltat un tratament exclusiv dedicat special grij? de
p?r cre? ?i rebeli. La prima cerere pute?i vedea rezultatele: parul este mai disciplinat '
compact ?i u?or de piept?nat. INSTANTANEE de buna este ritualul de bun?stare pentru a
ob?ine p?rul m?t?sos este perfect neted ?i extraordinar de luminoase. Produse
SYNERGICARE INSTANT buna depune m?rturie c? nu poate fi perfecta armonie dintre
natura si tehnologie sunt toate strict gratuit Sles. Lipsa de lauril sulfat de sodiu este un
detergent care deseori provoac? irita?ii ' reduce agresivitatea sampon pe scalpul ?i p?rul
este respectarea frumuse?ea natural? a acestuia. Colectia toate SYNERGICARE este 'întradev?r' sistem de agent tensioactiv extrem de u?oar? ?i compatibil cu pielea. F?r?
parabeni ?i formaldehid? 'INSTANT buna asigur? utilizarea mai sigur' mai ales pentru cei
care au o piele delicat?. Utilizarea de conservanti pentru ultima genera?ie de umplere
dermic?, impact redus reduce riscul de nedorite piele r?spunsuri ca iritarea este
mânc?rime ?i ro?ea??. Toate produsele SYNERGICARE sunt lipsite de sintetic culori:
culoarea produsului finit este rezultatul de amestecare a sale ingrediente active naturale,
f?r? adaos de coloran?i alte. În cele din urm?, toate produsele sunt testate dermatologic
pentru a garanta ?i respectul consumatorului final.
SAMPON DE NETEZIRE
Sulfat-free sampon special pentru cre? ?i indisciplinat. Formula sa bogata efectueaz? o
ac?iune de cur??are delicat? ' respecta filmul hidrolipidic care inveleste fibra de p?r ?i cu
principii active exclusiv d? p?rului o hidratare mai bun? ?i combability.
de ambalare: sticle de 250 ?i 1000 ml.
.
MASCA DE NETEZIRE
Tratament nutri-uniformizare pentru cre? ?i rebel. Foarte condi?ionat agen?i de acest
bogat corp wrap înv?lui fibrei capilare hidratante si revitalizante. Faciliteaz? controlul
încre?i, lasand parul moale si extrem de docil la cutelor. Ac?iunea lui protejeaza de
elemente ?i umiditate, oferind o stralucire uimitoare. Firele de par sunt condi?ionate
perfect moale 'lumina' ?i extraordinar de buna ?i disciplinat.
de ambalare: sticle de 200 ?i 1000 ml.
SER NETED INSTANT
pagina 1 / 2

Netezirea ser foarte termo-crem? hidratant? pentru p?r uscat ?i cre?. Profund hr?ne?te
p?rul ?i durat? de ac?iune ultra netezirea ' lasand parul matasos mai u?oare ?i disciplinat.
de ambalare: sticla de 150 ml.
DOP DE UMIDITATE
Umiditate scade idealurile specifice pentru cre? ?i rebeli. Asigura controlul încre?i ?i
protejeaz? împotriva umidit??ii ?i agen?ii externi. Rezultat: perfect netede p?r str?lucitor,
care este moale la atingere si efect lucios.
de ambalare: sticla de 50 ml.
NU MAI ÎNCRE?I
Speciale termo-active foarte hidratanta lichid p?r cre? ?i rebeli. Protejeaz? împotriva
c?ldurii ?i faciliteaz? îndreptare cu uscator de par si placa ' las? p?rul moale ?i disciplinat.
ambalare: 75 ml flacon cu dispenser.
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