
 

  
Tratamente - de îngrijire a p?rului - RAYWELL

PLEX DE BIO RAYWELL
opri p?rul deteriorat

 contact@imsrl.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/raywell/

PLEX DE BIO RAYWELL
opri p?rul deteriorat

aditiv pentru tratamente chimice pentru a utiliza direct în timpul albire, colorare,
indreptare permanenta a parului

1 COMPLEX DE RESTRUCTURARE
Nr parabeni
Este un aditiv pentru tratamente chimice cum ar fi albire, colorare, epilare îndreptare efect
?i protector ?i reconstrui fibra de p?r Tri-baza glicerina, cheratina pur? ?i acid sebacic care
dezvolt? propriet??ile sale în timpul expunerii de tratament chimic.

TRATAMENTE DE INGRIJIRE
Terapia putea recapitulare cântare de p?r dup? tratamente chimice ?i face p?rul moale ?i
str?lucitor.

BIO PLEX SAMPON NUTRITIV
Nr parabeni
Este un sampon fara sodiu laureth sulfat acid poate recapitulare cântare de p?r dup?
tratamente chimice ?i face p?rul moale ?i str?lucitor.
metoda de utilizare: Dupa spalarea parului cu tratamente chimice aproximativ 15 ml de
produs, las? pe timp de câteva minute ?i se cl?te?te.

BIO PLEX BALSAM MASCA
PH-ul acid-f?r? parabeni
Este o masca cu profund? condi?ionat, bazate pe Tri acid pH-glicerin? ?i cheratin? pot
recapitula sc?ri exterioare de p?r, f?cându-l str?lucitor ?i plin-bodied.
metoda de utilizare: dup? tratamente chimice si dupa spalat parul cu sampon pentru a
elimina parul NUTRITIVA PLEX excesul de ap? l?sat pe ele dup? sp?lare, distribuie
aproximativ 15 ml de masca de la r?d?cin? la sfaturi de a face sigur c? bine masat s?
p?trund? mai bine produsul. Stabilire de 10 minute, apoi clatiti bine.
ambalaje: sticle de 300 ml.

BIO PLEX POLIMER SPRAY
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PH-ul acid-restructurarea-f?r? parabeni
Este un acidifiant lichid cu keratin? care restructureaza parul, lucioas?, d? volum ?i
protejeaz? p?rul de c?ldura excesiv? de usc?torul ?i placa.
metoda de utilizare: dup? limpezire PLEX balsam ?i uscat p?rul a început eliminând
excesul de ap?, aproximativ 7 ml spray uniform pe parul tau, pieptene prin ?i s? termin de
uscare cu perie/uscator sau aparat de îndreptat p?rul.
ambalaj: sticla cu pulverizator 250 mL.
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