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LINKA K VO?AJúCE šAMPóN

  Šampón neutrálny K 
Vysoko koncentrovaný šampón s pšeni?ných proteínov. Jemne ?istí všetky typy hovori?
alebo diskusiu a vlasov, zanecháva ju hebkú a žiariace.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáž a opláchnite
abbondantemente.Ripetere operáciu druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy
uterákom a dosta? štýl.
F?aša 250 ml
F?aša 1000ml 

  zvlá??ujúce šampón K 
Vysoko koncentrovaný šampón s pšeni?ných proteínov. Jemne ?istí všetky typy pokožky a
vlasov, takže sú svetlé a nadýchané.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáže a dobre
opláchnu?. Opakujte druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy uterákom a
dosta? štýl.
F?aša 1000ml 

  K Chocolate Šampón 
Šampón s pšenica proteínový koncentrát vhodný pre všetky typy vlasov, s príchu?ou
?okolády. To dáva vlasy jemnos?, lesk a ovládate?nos?.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáže a dobre
opláchnu?. Opakujte druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy uterákom a
dosta? štýl.
F?aša 250 ml
F?aša 1000ml 

  Šampón K krém a jahody 
Šampón s pšenica proteínový koncentrát vhodný pre všetky typy vlasov, vo?avým krémom
a jahodami. To dáva vlasy jemnos?, lesk a ovládate?nos?.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáže a dobre
opláchnu?. Opakujte druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy uterákom a
dosta? štýl.
F?aša 250 ml
F?aša 1000ml 
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  K mlieko Šampón 
Šampón s pšenica proteínový koncentrát vhodný pre všetky typy vlasov, ochutené mlieko.
To dáva vlasy jemnos?, lesk a ovládate?nos?.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáže a dobre
opláchnu?. Opakujte druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy uterákom a
dosta? štýl.
F?aša 250 ml
F?aša 1000ml 

  K šampón zelený ?aj 
Šampón s pšenica proteínový koncentrát vhodný pre všetky typy vlasov, s príchu?ou
zeleného ?aju. To dáva vlasy jemnos?, lesk a ovládate?nos?.
 Použitie :  mokré vlasy naneste malé množstvo prípravku na vlasy, masáže a dobre
opláchnu?. Opakujte druhýkrát a opláchnite ve?mi dobre. Vymaž si vlasy uterákom a
dosta? štýl.
F?aša 250 ml
F?aša 1000ml 
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