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SCHAMPO pH 5.5-REPLUMPING
elasticitet och ansiktskräm för alla hårtyper med fitoceutici från plommon
Krämig konsistens som skapar en fyllig och rik skum. Försiktigt renar utan att förändra
strukturen i håret. Innehåller fitoceutici som utvinns ur plommon är rik på polyfenoler och
flavonoider antioxidanter att agera mot radikalerna genom att motverka åldrande celler
och därmed skydda vår organism. Även , plommon är rik på vitamin A, B-vitaminer (B1, B2
och PP , ) och C-vitamin (5 mg). Bland mineralerna är kalium , fosfor, magnesium och
kalcium. Milda tensider att försiktigt rengöra och återfukta , eterisk olja av petitgrain för en
elasticizing åtgärd motion och komprimering.
förpackning: 250 och 1000 ml flaskor.

BALSAM-REPLUMPING pH 4.0
elasticitet och ansiktskräm för alla hårtyper med fitoceutici från plommon
Framtagen för att reda ut , kompakt och ge ny elasticitet till varje typ av hår. Innehåller
fitoceutici som utvinns ur plommon är rik på polyfenoler och flavonoider antioxidanter att
agera mot radikalerna genom att motverka åldrande celler och därmed skydda vår
organism. Även , plommon är rik på vitamin A, B-vitaminer (B1, B2 och PP , ) och C-
vitamin (5 mg). Bland mineralerna är kalium , fosfor, magnesium och kalcium.
förpackning: tub 150 ml 1000 ml flaska , , 12 ml påsar.

SUPERACTIVE-REPLUMPING hår FILLER pH 5,0
plumping och komprimering serum med hyaluronsyra
Producerad av stark kosmetisk effekt. Denna professionella behandling endast i körbara ,
internationella, kompakt, bör förbättra och komprimerar hår struktur. Gör hår att behålla
globlinjen längre. Behandlingen varar 6-8 schampo. Innehåller hyaluronsyra vars molekyl
bildas av två sockerarter som klarar garantera en stark fukt och skydd mot stress.
Bruksanvisning: efter installation av schampo och BALSAM REPLUMPING
REPLUMPING , om nödvändigt, KLICKEN av ditt hår och fortsätt med tillämpning av hår
FILLER professionell (ca 25 g för hela huvudet). Lämna på för 10 minuter sedan skölj.
Fortsätt med styling. HÅR FYLLMEDEL kan också användas under fuktig värmekälla , för
att minska till 5 minuters slutartid.
förpackning: 1000 ml flaska.
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SUPERACTIVE REPLUMPING hår FILLER-pH 7,2
plumping och komprimering vätska med hyaluronsyra
Är en ledighet på en stark kosmetisk effekt. Detta kompakta nr-skölj behandling , toner och
bör förbättra hårets struktur. Gör veck att hålla längre och har en utmärkt fukt effekt.
Innehåller hyaluronsyra vars molekyl bildas av två sockerarter som klarar garantera en
stark fukt och skydd mot stress.
Bruksanvisning: när du har installerat schampo och BALSAM REPLUMPING
REPLUMPING , om nödvändigt, KLICKEN av håret och gå vidare med hår spray filler (ca
3 g för hela huvudet). Inte skölja. Fortsätt med styling.
förpackning: flacon spridare ingen gas från 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

