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AETO : BAMBOO PRíRODNá STAROSTLIVOS? O VLASY
AETÒ : prírodné bambusové VLASY

 AETO je filozofia, ktorá oslavuje stretnutie všetkých energií v tele.
Produktový rad AETO používa botanicals, regenera?né a hojivé vlastnosti, z rôznych
oblastí sveta, ako je Afrika, na ?alekom východe, na Havaji, v Austrálii, všade tam, kde
obzvláš? bohatá vegetácia rastúca na pozemku alebo v moriach stále ?istá a
nekontaminované. Po?etné vedecké štúdie a laboratórne testy vykonané odborníkmi
AETO botaniky ukazujú, že použitie derivátov botanického pôvodu v súlade produkuje
rýchlu a ú?innú akciu na vlákna oslabené kapiláry, vykoris?ovaných a sušených, sa zvýšil
o 47 % odpor k poškodeniu vlasov a umožní dosiahnu? výsledky
prekvapujúce, po púhych štyroch lie?by. fyziologické pH.

 obohacovanie šampón - Bamboo & Yucca 
Extrakty z juky glauca a bambusu plodín z typických oblastí pôvodu, ktorý sa nachádza v
nedotknutej pôdy sú bohaté na aminokyseliny, bielkoviny a škroby. V?aka týmto prvkom
hrá intenzívna posil?ujúci šampón na vlasy ú?inne prispie?, aby bol pružný a odolný proti
agresiou. Zobrazova? pre vykoris?ované a oslabené vlasy.
 box :  f?aše 250 a 400 ml

 posil?ujúci balzam - Bamboo & Hibiscus 
Zo semien Hibiscus esculentus, rodné závod strednej Afrike, Malajzii a na Filipínach,
dostanete mlieko s prospešnými vlastnos?ami, ktoré, spolu s posil?ujúce a revitaliza?né
vlastnosti bambusu, pôsobí hlboko hydrata?ný a reštrukturalizácie vlasy vlákno.
 box :  f?aše 250 a 400 ml

 posil?ujúci MASK - Bamboo & Wild Mango 
Z plodov divokého manga (Irvingia Gabonensis) strom domáci v lesoch Afriky, dostanete
botanickú maslo výnimo?né nutri?né ??hodnoty ve?mi efektívna v tom, objem a lesk
vlasov a zlepšenie správy. Prítomnos? bambusového extraktu, pod?a posil?ujúce
vlastnosti, a panthenol, aby táto maska ??je výživný a omladzujúci, ideálne pre všetky typy
vlasov využívaná a oslabila.
 box :  250 ml tuba a poháre 500ml 
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