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šPECIáLNE OšETRENIE

  Shampoo EXTRA 15   ultra hydrata?ná maska ??
15 EXTRA Shampoo je navrhnutý tak, aby veko wellness 15 minút dáva pružnos? a
hydratáciu na vlasy. Jeho zvláštna vô?a melón zabalené v pocitom extrémnej telesnej a
duševnej pohody, vytvára chvíle relaxácie.
 spôsob použitia  : 15 EXTRA Shampoo musí by? aplikovaný na vlasy pra? a ponecha?
na mieste po dobu 15 minút. Umož?uje 3 rôzne rekonštrukcie techniky :. SOFT, s
pomocou horúceho uteráka, PRAVIDELNÉ pomocou dosky a fólie, silné, s pomocou
dosky a fólie pod?a metódy Emmediciotto
 balenie  :. tuba 250 ml a 1000 ml f?ašu

 09 OLD RIEŠENIE 
kód relaxáciou pre unavené a namáhané vlasy
Prehodnotenie staré skúsenosti, Emmediciotto navrhuje spôsob a gesto zodpovedajúcu
našej dobe. Použite vý?ažky z prírodných materiálov, ktoré pripravuje vlasy na sú?asné
bývanie.
09 OLD RIEŠENIE je krém vyrobený z prírodných látok, zbavených chemické agresívne :
výsledkom je ve?mi sladká, s ve?kým výkonom rekonštrukcii. Vzh?adom k tomu, že prvá
žiados? o vlasy budú vyzera? jasnejšie a pružný, takže sa zdá, že už.
 spôsob použitia  : 09 OLD riešenie je distribuovaný po celej d?žke vlasov rekonštruova?
štruktúru, a potom ju uplat?ova? každý týžde? budete ma? nádherný úspech. Ideálne pre
?akanie :. Naneste krém pokrývajúca to s kúpaciu ?iapku a nechajte ju po dobu 20 minút
pod zdrojom tepla
 balenie  :. 150 ml tuba

 20 pre vlasovú pokožku OŠETRENIE 
maska ??pre ple? - pred a po farebné
20 K hlave, lie?ba je dôležitá maska ??na koži. Je to sprej, ktorý vytvára nevidite?ný film
na pokožke a chráni pokožku pred podráždením takže je svieža a hydratovaná, ideálne
pre a post farieb. 20 PRE vlasovú pokožku OŠETRENIE podporuje rovnováhu technické
práce a obnovuje prirodzenú rovnováhu.
 spôsob použitia  : pred za?atím lie?by (farba, trvalá, at?..), sprej starostlivo chráni
pokožku pred podráždením a po ošetrení aplikova? na vypraného vlasy a nechajte
pôsobi? 5 minút v pokoji podráždenie a rehydratáciu kože.
 balenie  :. sklenená f?aša 100 ml 
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