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PLASTIC DE ARGILA
PLASTICA DE Argila

 botox capilar - reconstruc?ie maxim de la r?d?cin? pân? la vârf a
p?ruluiO linie cu o concentra?ie mare de acid hialuronic, Amazon alb Clay ?i siliciu
organic. Restructureaz? ?i hr?ne?te p?rul ?i, de asemenea, stimuleaz? cre?terea. Acidul
hialuronic este bogata in proteine ??anti - imbatranire, de umplere straturile profunde ale
cuticula, reface în m?sura deplin? a parului si hidrateaza scalpul pentru a promova
cresterea sanatoasa a parului. Siliciu organic este un oligoelement pre?ios, care este
esen?ial? pentru vitalitatea p?rului, aceasta ac?ioneaz? în principal prin consolidarea
bulbul de p?r. Amazon alb Argila este bogat in nutrienti care stimuleaza circulatia la nivelul
scalpului, facilitând de cre?tere a p?rului.
Un tratament adecvat pentru p?r fragil, p?r fragil. Promoveaz? putere, moliciune ?i
str?lucire sublim. Durata tratamentului este de aproximativ 3 s?pt?mâni. 

 Linia se compune din:
- Revitalizant
- CLAY MASK
-
FINISAJE FLUIDMetoda  de utilizare  : spalati parul cu Revitalizant. Elimina umezeala cu
un prosop. Aplica?i CLAY MASK componenta de strand, masaj pentru a distribui mai bine
produsul. Nu cl?ti?i. Se aplic? direct la finisarea FLUID masca de argila, masaj din nou ?i
se las? timp de 5 minute. Se cl?te?te ?i se îndep?rteaz? excesul de ap?. Aplica?i din nou
FINISAJE FLUID pe p?r ?i se procedeaz? la hair styling cu peria.
pachet   : sticle cu dozator 980 ml ??

disponibil 

 Kit Home Care : un kit de a utiliza la domiciliu pentru a prelungi durata de via?? a
tratamentului, spori luminozitatea parului si elimina aspectul cre?. Kit Home Care const?
din mini dimensiuni :
- În Revitalizant 250 ml flacon
- Masca de argila în 200 g borcan
- FLUID FINISAJE intr-o sticla cu pulverizator 200 ml 
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