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RAYWELL PO FARBE ARGAN A KERATINA
renova?nú linku pre farbené a ošetrené vlasy

Arganový olej sa používa v kozmetike a vlasových výrobkoch v?aka svojim hydrata?ným a
vysoko elastickým antioxida?ným vlastnostiam. Tento olej sa extrahuje z plodov Argania
Spinosa, ktoré rastú výlu?ne v Maroku. Používa sa hlavne na krehké suché vlasy, ktoré sú
krehké a chýba im lesk, pretože mu dodáva silu a hydratáciu. K?menie kapilárnych vlákien
dodáva vlasom lesk a flexibilitu" bojuje s rozdelenými koncami a suchos?ou. Keratín je
prírodný a hlavný proteín, ktorý stojí vlasy. Skladá sa z dlhých re?azcov aminokyselín
orámovaných vitamínmi a stopovými prvkami. Keratínové re?azce vytvárajú helické
vlákna, ktoré dávajú vlasom pevnos? a silu v skratke, že zdravý a silný vzh?ad, ktorý by
mali ma? všetky vlasy. Vonkajšie ?inidlá, ako je smog" silné teplo suši?a vlasov a
nekvalitné výrobky robia vlasy, ktoré strácajú keratín, takže v sú?asnosti je ?oraz
dôležitejšie prinies? s ošetrením a špecifickými produktmi prírodný keratín poškodeným a
ošetreným vlasom.

ŠAMPÓN PO FARBE
Kapilárny krémový detergent s arganovým olejom a kyslým pH keratínom. Má umývací a
kondiciona?ný ú?inok na farbené a ošetrené vlasy.

MASKA PO FARBE
Kapilárnu masku s vysokou koncentráciou aktívnych zložiek arganového oleja a keratínu s
kyslým pH. H?bková reštrukturalizácia vlasov zatvára váhu, ?ím jemne žiari a ?esate?nos?
farebných a poškodených vlasov.
balenie: sokoly s objemom 250 a 1000 ml.

RIGENOIL PO FARBE
Tekutina s minerálnymi so?ami arganového oleja a vzácnymi kondicionérmi je
regenera?né ošetrenie farebného a ošetreného vlasového vlákna s okamžitým ú?inkom.
Rekonštruuje vlasové vlákno do h?bky a zanecháva hodvábne vlasy mäkké a objemné.
balenie: 250 ml f?aša.

Kryštály
Silikónová tekutina ozdobená arganovým olejom a keratínom rozloženým na vlasoch v
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malých dávkach prináša silnú výživu, ktorá zanecháva vlasy hodvábne a chránené pred
živlami.
balenie: 100 ml f?aša
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