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TRATAMENTE SPECIALE

  HIDRATANTA MASCA EXTRA 15   ultra masca hidratanta 
15 EXTRA masca hidratanta este proiectat pentru a oferi un wellness capac 15 minute
ofer? flexibilitate si hidratare a parului. Special pepene galben ei parfum înf??urat într- un
sentiment de bun?stare fizic? ?i psihic? extrem?, creând un moment de relaxare.
Metoda  de utilizare  : 15 EXTRA masca hidratanta trebuie aplicat pe p?rul sp?lat ?i
men?inut timp de 15 minute. Permite 3 tehnici de reconstruc?ie diferite :. SOFT, cu
ajutorul unui prosop cald, periodic cu ajutorul pl?cii ?i folia, puternic, cu ajutorul pl?cii ?i
folia în conformitate cu metoda Emmediciotto
pachet   :. tub de 250 ml ?i flacon de 1000 ml

 09 SOLUTION OLD 
Codul de relaxare pentru obosit ?i stresat
p?rReevaluarea experien?ele vechi, Emmediciotto propune o metod? ?i un gest adecvat
pentru timpurile noastre. Utiliza?i extracte din materiale naturale, care preg?te?te p?rul
pentru cei vii contemporan.
09 SOLU?IE OLD este o crem? f?cut? din substan?e naturale, lipsite de agresive chimic :
rezultatul este un extrem de dulce, cu o mare putere de reconstruc?ie. De la prima
aplicare parul va arata mai luminos ?i elastic, astfel încât acestea par a fi mai mult.
Metoda  de utilizare  : 09 SOLUTION OLD este distribuit pe întreaga lungime a parului
pentru a reconstrui structura, apoi aplicând-o în fiecare s?pt?mân? ve?i ob?ine o realizare
magnific. Ideal pentru a?teptare :. Se aplic? crema acoperind-o cu un capac de du? ?i
l?sa?i-l timp de 20 de minute sub o surs? de c?ldur?
pachet   :. 150 tub ml

 20 DE Tratament pentru Scalp 
masca pentru piele - înainte ?i dup? culoare
20 PENTRU TRATAMENT scalpului este o masc? de important? la nivelul pielii. Este un
spray care formeaz? o pelicul? invizibil? pe piele ?i protejeaz?pielea capului de iritare site
este proasp?t ?i hidratat, dup? culoare pre ideal? ?i. 20 PENTRU Tratament pentru Scalp
promoveaz? echilibrul de munc? tehnice ?i restabile?te echilibrul natural.
Metoda  de utilizare  : înainte de tratament (culoare, permanent, etc..), pulverizeaz? cu
aten?ie pentru a proteja pielea de iritare ?i dup? tratament s? se aplice p?rul sp?lat ?i se
las? timp de 5 minute pentru a calma iritare ?i rehidratarea pielii.
pachet   :. recipient din sticl? de 100 ml 
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