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CYKLUS ŽIVOTNE DÔLEŽITÉ

VITAL CYKLU
Perfektné spojenectvo medzi vedy a prírody v službách krásu vlasov.
Ponúknuté:
• zvýhod?uje prírodných zložiek pri zachovaní kozmetický efekt;
• Nepoužívajte surovín živo?íšneho pôvodu;
• neobsahuje parabény;
• je dermatologicky testovaný.
Každý úsek trate obsahuje prírodné aktívne zložky spojené s ú?innou látkou tecnologico ,
vytvoril
Eugene Perma laboratória v Paríži.

DVOJFÁZOVÉ LISSANT TERMOPROTETTIVO
rovnanie ošetrenie bestseller VITAL cyklu
Aktívna zložka prirodzené línie Rosa Gallica je slávny pre jeho zmäk?enie , ktorá sa
extrahuje z organické ruže. Ú?inná zložka tecnologico je Lustreplex , to robí vlasy lesklé,
u?ah?uje zloži? a proti vlhkosti a žiarivý.
Výsledky vyh?adávania: chráni vlákna po?as rovnanie. U?ah?uje používanie kefou pri
sušení. Znižuje ich pochlpenie. Chráni pred fén agresie a vlasy žehli?ky.
balenia: f?ašu so 150 ml striekacie trysky.

ORGANICKÝ olivový olej s ?ervený ibištek
tenký a normálne vlasy
Najvä?šou inšpiráciou cyklu životne dôležité je reprezentovaná multi-akcie , vytvoril fusion
tekutina s olej na vlasy. ECOCERT certifikovaný organický olej v Indonézii padá tropická
rastlina Moluccana je bohatá na vitamín e. sušený olej z jedine?ných senzorických profilu:
nemastná , preniká rýchlo, má mäkký povrch vlasov a nelepivé. Olej odvodené z
výrobného re?azca eko-zodpovedných , zah??ajúce miestne spolo?enstvo. Olej obsahuje
aj ?ervený ibištek kvet, ktorý má antioxida?né vlastnosti upokojujúce a hydrata?né
vlastnosti a zlepšuje pružnos? a lesk vlasov mäkkosti. Vitamín P vnútri hrá silné kapilárnej
ochranné opatrenia je reagova? na potreby bežného jemným vlasom. Napokon, Omega 3
esenciálne mastné kyseliny nie zhrnuté naše telo , ktoré pomáhajú udržiava? vlasom
vlhkos? a chráni? proti ú?inky starnutia je pre svoje regenera?né vlastnosti.
Výsledky vyh?adávania: regeneruje a opravuje vlasy vlákien. Zjem?uje a hydratuje a
pomáha sušenie a styling. Posil?uje. Dáva lesk na vlasy. Chráni vlasy pred UV a UVB a
vonkajšími útokmi spôsobené teplom z suši? vlasov a dosky.
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balenia: f?ašu so 150 ml striekacie trysky.
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