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ÈQUILUX
s vysokou koncentráciou rastlinných extraktov

 ÈQUILUX obsahuje najvyššiu koncentráciu rastlinných vý?ažkov, ktoré Elegy kedy
koncipovaný. On vždy chcel dosta? ?o najviac z výrobkov a až po hlbokom výskumu bolo
možné skuto?ne využi? hojných prírodných extraktov to?ko definova? luxus. 

  PRIME 
Je to fyto - kompozit pre h?bkové ?istenie a povrch kože. Maximalizova? výsledok lie?by
po akcii aktivácia hlbokej šampón a ošetrenie. Zvláš? vhodné v prítomnosti mazotok,
nadmerné potenie, lupiny a na jese?.
návod na použitie :. platí 5-10 ml na dermis, rovnomerne a masáž pokožky dobre,
po?kajte PRIME kona? aspo? po dobu 3 minút a potom pokra?ova? s požadovanou lie?bu
 balenie  :. 150 ml pohár

 TEA ENERGY 
polyvalentné, regenera?né, ?istiace
Pre všetky typy vlasov, vhodný pre každodenné použitie. Pomáha ?isti? vlasy a vlasovú
pokožku ne?istôt, zvýšenie jasu a hlasitosti, takže sviežos? a vitalitu na vlasovú pokožku.
Formulovaný s vysokou koncentráciou rastlinných extraktov Tea Tree olej, jojobový olej,
aloe vera a mäty piepornej.
Návod na použitie : Naneste malé množstvo, zvýši? ju pod?a potreby. Jemne vmasírujte,
nechajte po dobu dvoch minút a opláchnite. Tento postup opakujte.
 balenie  : f?aše 50, 250, 1000 ml a eko - balenie po 5 L.

 jemne umyte 
jemný ?istiaci, upokojujúce, ?istiace
Vhodné aj pre citlivú pokožku a to vaše deti. Vhodné pre každodenné použitie, pomáha
?isti? vlasy a vlasovú pokožku ne?istôt, zvýšenie jasu a prirodzenos?. Rešpektujte skalp
obnovova? optimálny stav pre prirodzený rast vlasov. Výrobok s vysokou koncentráciou
rastlinných extraktov mlie?ne proteíny a Aloe Barbadensins.
Návod na použitie : Naneste malé množstvo výrobku, masáž jemne, nechajte po dobu
dvoch minút a potom opláchnite. Opakujte.
 balenie  : f?aše 50, 250, 1000 ml a eko - balenie po 5 L.
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 ?u?oriedky - UP 
s ?u?oriedkový extrakt, hydrolyzovaný kolagén a aloe barbadensins
Vhodné aj pre citlivú pokožku, ako že o deti, vhodné pre každodenné použitie, prispieva,
spolu s inými výrobkami v súlade, získanie zvä?šujúcich objem ú?inok a starostlivo
regeneráciu ?istí pokožku, bez toho aby ho napadnú?.
Návod na použitie : Naneste malé množstvo výrobku, masáž jemne, nechajte po dobu
dvoch minút a potom opláchnite. Opakujte.
 balenie  : f?aše 50, 250, 1000 ml a eko - balenie po 5 L.

 SILK THERAPY 
polyvalentné, klimatizácia, ochranné
Preukáza?, že objem, lesk a telo. Vysoká ochrana pred UV žiarením, suši? vlasov a
dosiek.
Vhodné pre každodenné použitie, je uvedené, s cie?om posilni? slabé vlasy kvôli akcii
oxida?né smog. Vhodné pre všetky typy vlasov, jeho ?innos? je založená na vysokej
koncentrácii rastlinných vý?ažkov a hodvábne proteíny okrem KRC (S?ažnosti Keratin
Complex).
Návod na použitie : Naneste rovnomerne do vlasov pod?a potreby odparovanie. Tam, kde
je doporu?ené stonku ukazuje vä?šie povedomie hrebe? a sprej nieko?kokrát.
Nepoužívajte opláchnite. Potom pokra?ujte k ?alším službám alebo k bránkovisku s
príslušnými stylingových prípravkov.
 balenie  : striekacie fliaš 50 a 125 ml, eko - balenie 5 L.

 ticho 
Ticho CONDITIONER je intenzívna lie?ba hydratácia a vyváženie dlhopisov, ktoré ju
tvoria. Bohatá škála rastlinných extraktov a lepšie s KRC (S?ažnosti Keratin Complex), je
ur?ený na zvýšenie malleability a lesk vlasov.
Návod na použitie : Naneste rovnomerne po celej d?žke, hojný, kde prítomnos? pórovitosti
vyššiu. Rýchlos? uzávierky sa môže líši? 5-15 minút v závislosti na intenzite potešujúce
výsledok.
 balenie  : f?aše 50, 250, 1000 ml a eko - balenie po 5 L. 
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