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BAIN VITALITE - s extraktom z moringou a ?anového semienka
Jemne ?istí všetky typy vlasov. To vyrovnáva fyziologické pH.
box :. f?aše 250 a 1000 ml
MASQUE VITALITE - s extraktom ?anové semienko a vitamínu F
Ideálne po chemickom ošetrení, obnovi? pôvodné fyzické podmienky.
box :. 150 ml tuba a poháre 500ml
CREAM MOUSSE - rekonštruk?né kozmetické ošetrenie
s prírodným extraktom z moringou
Obnovi? poškodené vrstvy vlasov a posil?uje ich do h?bky.
box :. 300 ml f?ašti?ka s dávkova?om
TRAITANTE LOTION - s extraktom ?anové semienko a vitamínu F
Ideálne údržbu medzi aplikáciami Masque VITALITE, dáva objem, telo a lesk v?aka látok
na štruktúru vlasov.
box :. f?ašti?iek po 12 ml v krabici 10 ks
Purifiant SHAMPOO - pre mastné vlasy a lupiny
s Piroctone olamin
To odstra?uje lupiny z pokožky hlavy a vlasov a zabráni? im v návrate. Piroctone olamin
pôsobí ako širokospektrálne antimikrobiálne katiónové favorizovat obranu proti rastu
baktérií, húb a plesní zodpovedných za lupín.
box :. 500 ml f?ašti?ka
réparateur SHAMPOO - vlasy farbené a lie?ené chitosan a pšeni?ného proteínu
Vyživuje a posil?uje vlasy, farebné a lie?i?. Pšeni?né proteíny vyvinú? silnú opatrenia na
nápravu a obnove, Chitosan spoma?uje starnutie.
box :. f?aše 250 a 1000 ml
REPAIR MASK - pre farbené a ošetrené vlasy s chitosan a pšeni?ného proteínu
Intenzívne a hlboký opravy akcie pre farebné a ošetrené vlasy. Pšeni?né proteíny vyvinú?
silný nápravné opatrenia a rekonštrukcie.
box :. 500 ml poháre
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CHA OIL NON OIL - tekutina nutri?né ??ochrannej reštrukturalizácie
Nemastný, predlžuje a zvyšuje lesk farby, prírodné alebo farbené, v?aka ChromAveil ™,
ktoré chránia vaše vlasy pred bielenie vyvolané ochudob?ovaniu spôsobeným UVA a UVB
žiarenie.
box :. 250 ml f?ašti?ka
MASQUE snímok - revitaliza?ná maska ??
Ma? za následok okamžité rýchlosti uzávierky. Prehrá revitalizáciu a anti - aging, v?aka
guma guar a chitosanu. Okamžitý výsledok, nie rýchlos? uzávierky a bez váženia dole.
box :. 500 ml poháre
BAIN ANTI - CHUTE - omladzujúci kúpe? opravár
Kúpe??a Fall, vyrovnáva dysfunkcia kože pri prevencii vypadávaniu vlasov. Obohatený s
Minoctive *, proteínový komplex, vitaminicoossigenante pre regeneráciu vlasov.
box :. f?aše 250 a 1000 ml
STOP - CHUTE - bi - šoková terapia proti vypadávaniu vlasov
Bi - lie?ba s hot - ?ka Minoctive *, rozvíja hlboký ú?inok okysli?ovanie vlasovej cibu?ky a
podporuje regeneráciu. Skuto?ný telocvi??a pre bunky s anti - jese? efekt. Anti - aging
pôsobenie proti vo?ným radikálom.
box :. 10 ml f?ašti?ky v krabi?ke 10 ks
Minoctive * : okysli?ovanie komplex proteín - vitamín. Aktívna prírodná látka sa extrahuje
z bieleho sladkého vl?ieho bôbu, s vysokým obsahom vitamínov, peptidov a esenciálnych
prvkov pre regeneráciu vlasov.
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