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SERIE EXPERT
nové ekologicky zodpovednú obaly

Dnes historické linka SERIE EXPERT reinvents sama a píše novú stránku vo svojej
histórii. Nové skúsenosti, nové gestá v obývacej izbe, nový sortiment, nové balenie,
šetrnejšie k životnému prostrediu, charakterizovaná vyšší stupe? prispôsobenia, doma v
obýva?ke.
Jedným z tajomstiev výroby novej Série EXPERT je jeho profesionálny koncentrácia: až
do 25% majetku.
SERIE EXPERT teraz zah??a široké spektrum lie?by zoskupené 4 rodiny splni? všetky
potreby.

Pre farbené vlasy s upozor?uje alebo bielené
VITAMINO COLOR: profesionálne ošetrenie obohatené Celok-OX , ktorý pomáha
zachováva? žiarivos? farieb, zvýšenie lesku.
SILVER: strieborný alebo biely šampón vytvorený pre a kvôli ich hor?ík pôsobí proti
nechcené fialové pigmenty, obohatené gaštanové tóny, aminokyselín a anti-žltnutie
agentov.

Pre vlasy, ktoré vyžadujú INTENZÍVNU lie?bu
ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM: v?aka vzorec, ktorý obsahuje Komplex Lipidium, pomáha
opravi? vlasy.
NUTRIFIER: vytvoril pre suché a podvýživou. 7 produktov v jeho línie obsahujú kokosový
olej, bohatý na esenciálne mastné kyselinya glycerol, zmäk?ujúci aktívny.
INFORCER: je prvá lie?ba proti rozbitiu vlasy posil?ova?, sústredené najmä na vitamín B6
a biotín. Je tiež s?ubuje menej uzlov untangled vlasy ?ahšie a viac lesk a hebkos?.

ZLEPŠI? SVOJ VZH?AD
LISS UNLIMITED: rozsah obohatené o Pro-keratine, ktoré dáva hladké vlasy a elegantné
a ovláda? až 4 dni * (* laboratórne testy).
VOLUMETRY: tento riadok dáva ve?ké vlasy a dobre živené.
CURL CONTOUR: príprave, definuje a dáva ricci pružnos? a lesk.

ŠPECIFICKÉ OŠETRENIE PRE PLE?
Intenzívne jasné: ?istí vlasovú pokožku a je náchylný k lupinám osobitné zaobchádzanie
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pre všetky typy vlasov.
SENSIBALANCE: pohá?aný derivátov sorbitol a vitamín PP, je ideálny šampón pre
upokojenie citlivej pokožky.
?istý zdroj: šampón obohatený o Citramina, vytvoril odstráni? z vlasov styling produkt
elektrinou tvrdá voda, vodný kame? a prebytok kožného mazu.
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