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PRÍRODNÉ TECH: REPLUMPING
pružnos? a hydrata?ný krém na pokožku a vlasy

ŠAMPÓN pH 5,5-REPLUMPING
pružnos? a hydrata?ný krém pre všetky typy vlasov s fitoceutici od slivka
Krémová textúra, ktorá vytvára full-telo a bohatú penu. Jemne o?is?uje bez meni?
štruktúru vlasov. Obsahuje fitoceutici extrahované zo sliviek sú bohaté na antioxidanty
polyfenoly a flavonoidy, ktoré pôsobia proti radikálom marenie starnutie buniek a tým
chráni náš organizmus. Aj zásady , slivky sú bohaté na vitamín, vitamíny skupiny B (B1,
B2 a PP , ) a vitamín C (5 mg). Medzi minerály sú draselný , fosfor hor?ík a vápnik. Mierne
povrchovo jemne o?isti? a navlh?i? , esenciálny olej petitgrain elasticizing akcii cvi?enia a
lisovanie.
balenie: f?aše 250 a 1000 ml.
KONDICIONÉR-REPLUMPING pH 4,0
pružnos? a hydrata?ný krém pre všetky typy vlasov s fitoceutici od slivka
Formulované rozmota? , kompaktný a da? nový pružnos? pre každý typ vlasov. Obsahuje
fitoceutici extrahované zo sliviek sú bohaté na antioxidanty polyfenoly a flavonoidy, ktoré
pôsobia proti radikálom marenie starnutie buniek a tým chráni náš organizmus. Aj zásady ,
slivky sú bohaté na vitamín, vitamíny skupiny B (B1, B2 a PP , ) a vitamín C (5 mg). Medzi
minerály sú draselný , fosfor hor?ík a vápnik.
balenia: trubica 1000 ml f?aša 150 ml , , 12 ml sá?ky.
SUPERACTIVE-REPLUMPING vlasy VÝPL? pH 5.0
Plumping a lisovanie sérum s kyselinou hyalurónovou
Vyrába silný kozmetický efekt. Toto profesionálne ošetrenie iba v spustite?ný ,
medzinárodnú, kompaktné, zaoberalo otázkou a kompakty vlasovej štruktúre. Umož?uje
vlasy udrža? dlhšie zaniknú?. Lie?ba trvá 6-8 šampóny. Obsahuje kyseliny hyalurónovej,
ktorého molekula je tvorená dva cukry, ktoré sú schopné zabezpe?i? silné hydratáciu a
ochranu pred stresom.
návod na použitie: po aplikovaní ŠAMPÓN a KONDICIONÉR REPLUMPING
REPLUMPING , potreby, DAB off vaše vlasy a pokra?ova? v uplat?ovaní vlasy VÝPL?
profesionálne (asi 25 g celá hlava). Necha? na 10 minút, potom opláchnite. Pokra?ujte
styling. PLNIVÁ vlasov môže by? tiež použitý pod vlhkého heat source , zníženie rýchlosti
uzávierky až 5 minút.
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balenie: 1000 ml f?aša.
SUPERACTIVE REPLUMPING vlasov VÝPL?-pH 7,2
Plumping a lisovanie tekutiny s kyselinou hyalurónovou
Je na dovolenku v výrazný kozmetický efekt. Tento kompaktný ?-oplach lie?by , tóny a
zaoberalo otázkou štruktúru vlasov. Umož?uje záhyby vydrží dlhšie a má vynikajúce
vlhkosti ú?inok. Obsahuje kyseliny hyalurónovej, ktorého molekula je tvorená dva cukry,
ktoré sú schopné zabezpe?i? silné hydratáciu a ochranu pred stresom.
návod na použitie: po aplikovaní šampón a KONDICIONÉR REPLUMPING
REPLUMPING , potreby, DAB mimo vašich vlasov a pokra?ujte s sprej na vlasy výpl? (asi
3 g celá hlava). Neoplachujte. Pokra?ujte styling.
balenie: flacon výparníkom bez plynu zo 100 ml.
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