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BIOCORALL
rekonštrukcia poškodené vlasy , z koralových rias

výskumné laboratóriá a vývoj Hantesis BIO -narodený Corall : rad produktov pre obnovu
trvalého vlasy poškodené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, látky ako chlór,
alebo príliš agresívne chemické ošetrenie, farbenie výrobkov z extra zosvetlenie alebo
vyblednutie.
BIO - Corall, založené na koralových rias, Amino keratín, provitamín B, vitamín A a E,
vykonáva rekonštrukciu priamo do vlasov, kde je nenapravite?ne poškodený :. Vo kôre
Coralline Riasy sú bohaté na látky vysoko hydrata?né na kožu a vlasy, vo svojich
tkanivách sú aminokyseliny, mo?ovina, fruktóza a vitamín PP, ktoré dávajú silu vlasov,
vitalitu, lesk a hebkos?, ich rekonštrukcia. Provitamín B vyživujú vlasy, takže je mäkké,
hladké a lesklé ako hodváb.
Vitamíny A a E majú antioxida?né boji proti vo?ným radikálom, ich pôsobenie proti
starnutiu pokožky a udržuje vlasy zdravé a vitálne. Hydrolyzovaný keratín, je látka
podobná prírodný keratín, prináša výživa, hebkos?, silu a lesk pre všetky vlasy.
K - CORAL SHAMPOO
CORAL K - šampón na báze rias Reef, je šampón pre celkovú rekonštrukciu vlasy
poškodené chemickým ošetrením príliš agresívne. Bohaté na keratínových aminokyselín,
Pro Vitamín B, vitamíny A a E, vykonáva trvalý rekonštrukciu a antioxidant, zabra?uje
starnutiu kože a stopky.
spôsob použitia : Aplikujte potrebné množstvo na mokré vlasy a jemne vmasírujte.
Opláchnite a v prípade potreby opakova?. Pokra?ova? v uplat?ovaní Re - konštruktívne
oleja alebo Coral.
balenie :. Balenie 250 ml
RE - konštruktívny OIL
RE - konštruktívnych olej je olej bohatý na vitamíny, látky, riasy Reef a antioxidanty, ktoré
bojujú proti vo?ným radikálom a bráni starnutiu stonky. Tiež posilnenie keratín štruktúru
vlasov, da? im silu, telo a vitalitu.
spôsob použitia : Po umytí šampónom s K - Coral šampón, distribuova?
RE - KONŠTRUK?NÉ d?žky a tipy MOP, jemne vmasírujte do oblastí, ktoré majú by?
ošetrené. Nechajte pôsobi? 5-10 minút. Dôkladne opláchnite teplou vodou.
balenie :. 150 ml f?ašu
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CORAL maska ??z morských rias
Morské riasy Reef, CORAL maska ??z morských rias je výživná maska ??pre celkovú
rekonštrukciu vlasy poškodené chemickým ošetrením príliš agresívne. Je bohatý na látky
súvisiace s prirodzeným keratín, vitamínov B, A a E, ktoré rekonštruova? vnútornú
štruktúru vlasov a majú anti - oxidant, zabra?uje starnutiu kože a vlasov.
spôsob použitia : Po umytí šampónom s K - Coral, odstrá?te prebyto?nú vodu pomocou
savého s uterákom. Naneste požadované množstvo CORAL maska ??z morských rias,
zakryte plastovou krytkou a potom zase s uterákom. Nechajte má?a? po dobu 5-10 minút.
Dôkladne opláchnite teplou vodou.
balenie :. 150 ml tuba
SILK DROPS
SILK DROPS je zložitý klimatizácia, výživný, rozjas?ujúci a adjuvans, ?o je užito?né v
prevencii štiepeniu.
spôsob použitia : Rozde?te 2-3 kvapky lieku do ruky a vz?ahujú sa na d?žky a konca.
Použitie na mokré alebo suché vlasy.
balenie :. 30 ml f?ašti?ka dávkova?
SHINING hmle
SHINING hmla spray lesk žiadny plyn, ktorý v?aka jeho ú?inných látok, dáva vlasy
hebkos? a jemnú lesk, eliminuje statickú elektrinu.
spôsob použitia :. Nastriekajte priamo na vlasy zo vzdialenosti 25-30 cm od vlasov
balenie :. žiadny plyn spreji 150 ml
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