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PROTEC?IE DE LINIE DE VâRST? KEIRAS ?I VOLUMISING
SUB?IRE DE P?R

• KEIRAS LINIE DE VÂRST? PROTEC?IE
antioxidant si Antiaging cu plante celulele stem

SAMPON AGE PROTEC?IE
Îmbog??it cu celule stem care reactiva umiditate balan?a este ideal pentru a hr?ni ?i înt?ri
tot parul tipuri este protejându-le de vreme deteriorarea si imbatranirea. Protejeaz? da
corp si stralucire. Protejat parul este moale ?i str?lucitor 'stralucitoare' tineretii reînnoit.
ambalare: flacon de 250 ml.

PROTEC?IE DE VARSTA MASCA
Ideal pentru toate tipurile de p?r acte în sinergie cu protec?ie de vârsta KEIRAS ?ampon.
Prezen?a celulelor stem care se regenereaz? pielea capului este combinat cu ingrediente
restaurativ? Wellness natural? a p?rului ?i s? le mai substan?iale tactil ?i p?zit de
reconstruit ' daune de imbatranire.
ambalare: tub de 250 ml ?i 500 ml borcan.

RECONSTRUIREA PROTEC?IE DE VÂRST? SER
alimentat de keratina
Ideal pentru toate tipurile de par este concentrat ser KEIRAS reconstructia celulelor stem
de protec?ie este de o anumit? vârst? ?i cheratin?, care completeaza tratamentul protec?ie
de vârst? KEIRAS ' men?inerea ?i extinderea efectelor o lung? perioad? de timp. Celulele
stem sunt reactivate echilibru de umiditate în timp ce keratina asigur? coeren?a ?i puterea
de a parului, ac?iune reconstructiv? pentru un rezultat
de tineret reînnoit.
instruc?iuni de utilizare: se agit? bine înainte de utilizare ?i mult timp a produsului.
Spalati parul cu sampon KEIRAS varsta de protec?ie ?i se aplic? masca KEIRAS varsta
de protec?ie. Pe parul umed uscat cu prosop parului 10/15 ml de KEIRAS de ani SERUL
implementa protec?ie întreaga lungime. Masaj bine pentru a facilita penetrarea produsului
?i se las? pe timp de 5 minute. Nu se cl?te?te ?i se usuc? ca de obicei. Dac? dori?i s?
utiliza?i placa.
ambalare: flacon de 80 ml.
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• VOLUMISING-sub?ire de p?r cu colagen si acid hialuronic

SAMPON VOLUM BOOST
Permite un efect de volum puternic datorit? beneficiile de colagen si acid hialuronic. Tonic
de putere ?i colagen texturare revine limp par mai subtire ' în timp ce acid hialuronic ofer?
hran? ?i hidratare este încurajarea de regenerare a foliculului pilos.
ambalare: flacon de 250 ml.

VOLUMIZATOR UMFLARE SER
Ideal pentru p?r fin, c? lipsa de volum ?i au tendin?a de a aplatiza. Imbogatita cu acid
hialuronic pentru a hr?ni ?i hidrata în profunzime ' ?i 'colagen care ofera volum si corp'
amplific? ?i densifica fibra parului este consolidarea acesteia din partea de jos. Parul mai
voluminos 'prescurtate afar? stralucitoare cu s?n?tate ?i energie.
ambalare: flacon de 100 ml.
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