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• VYVAŽOVANIE pH 6.2 KÚPE?
Špeciálne navrhnuté pre O?ista pokožku a mastné vlasy.
Ingrediencie: aniónové/neiónové a AMFOLYTICKÉ , glykolová vý?ažky zo žih?avy,
Lopúch , Breza, kyseliny citrónovej.
• Normalizácia LOTION pH 6,0
Proti pretrvávajúci stav olejnatos? a utrpenie vlasovej pokožky.
Ingrediencie: glykolová extrakt z Orange a kyseliny citrónovej , Mint hydrata?ný faktor.
• KÚPE? PODOBNÁ MAZU
Pre ve?mi jemné ?istiace suché vlasy a/alebo , vystresovaný, ?asté umývanie šampónom
príliš agresívne.
Ingrediencie: aniónové/neiónové a AMFOLYTICKÉ , kapilárnej, Klimatizácia
Hydrolyzovaná rastlinná bielkovina , kyseliny citrónovej.
• Normalizácia LOTION pH 5.8
Použije existuje nedostatok do výroby a/alebo distribúcie mazu na pokožku hlavy a vlasy.
Ingrediencie: glykolová extrakt kyseliny glykolovej Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa,
hydrata?ný alantoín lanolín je rozpustný vo vode, hydrolyzované rastlinné bielkoviny, .
• ?ISTIACI OLEJ
Pre h?bkové ?istenie pokožky.
Zloženie: ricínový olej deriváty jojobový olej, avokádový olej je uklid?ující agenta lanolín.
• RETREADER PRE STONKY
Pórovitý vlasy sú krehké a bez lesku.
Ingrediencie: Mand?ový olej, jojobový , s , z pšeni?ných klí?kov a avokáda hydrogenovaný
ricínový olej.
• LIE?ENIE KÚPE? pH 5,5-KERATINIZING KARCINÓM
Lámavé vlasy je krehké alebo poškodené trvalé onduláciu a oxidanty.
Ingrediencie: aniónové/neiónové a AMFOLYTICKÉ , kapilárnej, Klimatizácia, Mentol
alantoín, Zeina je kyselina citrónová.
• MASÁŽ krém na nohy pH 5.0
Pre dehydrované vlasy a chudobné na minerály , neprieh?adné, krehké a chýba v
pružnos?.
Ingrediencie: glykolová extrakt Prasli?ka , zložité minerálnych solí v roztoku, prírodný
hydrata?ný faktor.
• VÝŽIVNÚ MASKU pre pH 3.0 vychádza
Pre vlasy poškodené príliš agresívne chemické ošetrenie , krehké, krehké alebo
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poškodené z trvalé onduláciu a oxida?né ošetrenie, ktoré môžu zmeni? štruktúru stonky.
Ingrediencie: Jojobový olej a ?anový katiónové Klimatizácia hydrolyzované rastlinné
bielkoviny , alantoín, minerálov.
• OCHRANNÝ krém pH 5,5
Ochranný krém pri vytváraní a agresívne chemické ošetrenie ako trvalé onduláciu , farby,
at?.
Ingrediencie: mastné alkoholy pšeni?ných klí?kov olej jojobový je , esenciálny olej z
rozmarínu, Sage , Lavender, glykolová vý?ažky z harman?eka , Melissa, Aloe , Sója,
alantoín je kyselina citrónová.
• VLHKOS? krém MASKA pre SUCHÚ pokožku hlavy pH 4,5
V prípade dehydrovaná ple? chýba mazu.
Ingrediencie: lanolín je vo vode rozpustný mastné alkoholy jojobový olej , hydrolyzované
rastlinné bielkoviny, kyseliny citrónovej.
balík:
• kúpele a ropy v f?aše 200 a 1000 ml;
• ple?ová voda vo f?ašti?ke 8 ml balenie 6 ks;
• kvapkadlo f?aša extrahované z 20 a 50 ml;
• vo kvapkadlo podstatou f?aša od 20 ml;
• masáž mlieko v 10 ml f?ašti?ky balenie 6 ks;
• výživnú masku 200 ml f?aše;
• ochranný krém a maska hydro krém v 500 ml hrnca.
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