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VÄSENTLIGA

Forskare Eugene Perma har identifierat olika källor av obalans av hår och utarbeta ritualer
av anpassade skönhet , att svara på specifika behov av något slag. Med ESSENTIEL av
Eugene Perma Professionnel är den
forskning är för vitaliteten i håret och erbjuder hög precision med nya aktiva ingredienser.
Fördelar: varje produkt är tänkt som en , första pressning, för att få en behandling som
tränger djupt in i håret eller fiber i hårbotten för att ge bort av den aktiva substansen , i en
viss fråga på djupet och ger en fullständig känsla av välbefinnande. Alla produkter är
dermatologiskt testade.
ESSENTIEL behandlingar erbjuder en rad för varje behov av håret eller hårbotten , med
en annan core-teknik och en annan referens färg. Det hör hemma till spänna av hår pekar
NUTRIGENESSE överkänsliga och extremt överkänsliga.
NUTRIGENESSE SCHAMPO
torrt och överkänsliga hår bästa säljaren av ESSENTIEL
De Ceramidik komplexa , Mimetic ceramider-baserade, återställer lipid balans av håret
med en korrekt leverans av viktiga lipider. Reparerar skadan av konkreta fiber lipid ,
hindrar håret brott och återkomsten av kluvna hårtoppar. Håret tillsammans under hela sin
ungdom. Perfekt untangled genereras och är inte längre påverkas av episoder av , torrhet,
. Schampo ger näring och omstrukturerar den hår fibern har en utjämnande effekt på
nagelbanden för l, azione Ceramidik komplex.
Sökresultat: feeds, spelar och omstrukturerar fiber. Hjälper till att reda ut håret. Ger
mjukhet och ljusstyrka.
förpackning: flacon 250 och 1000 ml.
Kroppen behandling olja och hår
måsten i ESSENTIEL
Oljan behandling är en riktig stund av njutning att ge bort håret och hela kroppen. Är en
lyxig ritual som återställer hår glans och extrema mjukhet. Oljan har exceptionella
egenskaper. Icke-fet konsistens avslöjar alla hår skönhet och ger näring åt deras djupa
fiber.
Sökresultat: omedelbart tränger in i håret. Stärker och förnyar. Ger näring på djupet.
förpackning: 100 ml flaska.
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