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CICLUL VITAL

CICLUL VITAL
Alian?a perfect? între ?tiin?? ?i natura la serviciul de frumusetea parului.
Caracteristici:
• favorizeaz? ingrediente naturale p?strând un efect cosmetic;
• nu folosesc materii prime de origine animal?;
• este lipsit de parabeni;
• este testat dermatologic.
Fiecare segment de linie con?ine un ingredient activ natural asociate cu un ingredient activ
de tecnologico , creat de
Eugene Perma laboratoarele din Paris.

MOTOARE-REDUCTORE LISSANT TERMOPROTETTIVO
tratamentul cel mai bun vanzator de ciclul VITAL de îndreptare
Ingredientul activ din linia natural? este Rosa Gallica este celebru pentru s?u înmuiere ,
care este extras din organice trandafiri. Ingredientul activ din tecnologico este Lustreplex ,
asta face p?r str?lucitor, este u?or de ori ?i anti-umiditate ?i anti-încre?i.
Rezultatele cautarii: protejeaz? fibrele în timpul îndreptare. Faciliteaz? utilizarea de perie în
acela?i timp de uscare. ?i reduce aspectul cre?. Protejeaza de un usc?tor de p?r
agresiune ?i p?r întinderea.
ambalaj: sticla cu duz? de spray 150 ml.

ORGANICE de ulei de m?sline cu ro?ii hibiscus
parul subtire si normale
Cea mai mare surs? de inspira?ie din ciclul Vital este reprezentat de multi-ac?iune , creat
prin fuziunea a unui fluid cu un ulei de p?r. Certificate ECOCERT ulei organic este extras
în Indonezia de care se încadreaz? o planta tropicala este Moluccana este bogat in
vitamina e. uscate ulei din profil unic senzoriale: non-grasa , p?trunde rapid, dispune de un
finisaj moale pe p?r ?i non-lipicioase. Uleiul derivat dintr-un lan? de produc?ie eco-
responsabil , implicarea comunit??ii locale. Uleiul con?ine, de asemenea, flori de hibiscus
rosu, care posed? propriet??i antioxidante lini?titor ?i propriet??i de hidratare ?i
îmbun?t??e?te moliciune flexibilitate ?i luciul de p?r. Vitamina P în interiorul joac? o
puternic? ac?iune capilar protector r?spunde la nevoile normale a p?r fin. În cele din urm?,
Omega 3 acizi gra?i esen?iali nu rezumate de corpul nostru , care ajuta men?ine p?rul de
umiditate ?i de a proteja împotriva efectelor îmb?trânirii se datoreaz? propriet??ile lor de
regenerare.
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Rezultatele cautarii: regenereaz? ?i repara?ii fibra de p?r. Catifeleaz? ?i hidrateaz? ?i ajut?
de uscare ?i de coafare. Înt?re?te. D? str?lucire p?rului. Protejeaza parul de UV si UVB si
agresiunile externe cauzate de c?ldur? de la un usc?tor de p?r ?i pl?ci.
ambalaj: sticla cu duz? de spray 150 ml.
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