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  BAIN VITA - med extrakt av Moringa och linfrön 
Rengör skonsamt alla typer av hår. Det balanserar fysiologiskt pH.
 box :.  flaskor med 250 och 1000 ml

 MASQUE VITA - med linfrö extrakt och vitamin F 
Perfekt efter kemiska behandlingar, för att återställa de ursprungliga fysikaliska
betingelser.
 box :.  150 ml tub och burk 500 ml

 CREAM MOUSSE - rekonstruktiv kosmetisk behandling 
 med naturliga extrakt av Moringa 
Återställa skadade lager av håret och stärker dem i djupet.
 låda :.  300 ml flaska med dispenser

 TRAITANTE LOTION - med linfrö extrakt och vitamin F 
Idealiskt underhåll mellan applikationer Masque VITA, ger volym, kropp och glans tack
vare de ämnen besläktade med strukturen hos håret.
 box :.  injektionsflaskor med 12 ml i låda med 10 st

 purifiant SHAMPOO - för fett hår och mjäll 
 med Piroctone olamin 
Den tar bort mjäll från hårbotten och hår för att förhindra dem från att återvända. Piroctone
olamin fungerar som ett brett spektrum antimikrobiell katjoniska gynnar försvar mot tillväxt
av bakterier, svampar och mögel som är ansvariga för mjäll.
 låda :.  500 ml flaska

 réparateur SHAMPOO - hår färgat och behandlat med   Chitosan och veteprotein 
Den ger näring och stärker håret färgat och behandlat. Vete proteiner utveckla en stark
korrigerande åtgärder och återuppbyggnad, Chitosan bromsar åldrandet.
 box :.  flaskor med 250 och 1000 ml

 REPAIR MASK - för färgat och behandlat hår med Chitosan och veteprotein 
Intensiv och djupgående reparation åtgärder för färgat och behandlat hår. Vete proteiner
utveckla en stark korrigerande åtgärder och återuppbyggnad.
 låda :.  500 ml burk
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 CHA OLJA INTE OLJA - flytande näringsskyddsomstrukturering 
Icke - fet, förlänger och förstärker briljans av färg, naturliga eller färgade, tack vare
ChromAveil ™ som skyddar ditt hår från blekning inducerad av den utarmning som orsakas
av UVA -och UVB-strålar.
 låda :.  250 ml flaska

 Masque snapshots - vitaliserande mask 
Resultera i omedelbar slutartid. Spelar en vitaliserande och anti - aging, tack vare
Guarkärnmjöl och chitosan. Omedelbar resultat, ingen slutartid och utan att tynga ner.
 låda :.  500 ml burk

 Bain ANTI - CHUTE - föryngrande bad reparatör 
Room Fall, balanserar dysfunktion hos huden i förhindrandet av håravfall. Berikad med
Minoctive *, proteinkomplex, vitaminicoossigenante för hår förnyelse.
 box :.  flaskor med 250 och 1000 ml

 STOPP - CHUTE - bi - chockbehandling mot håravfall 
Bi - behandling med varm - ice Minoctive *, utvecklar en djup inverkan av syresättning av
håret glödlampa och främjar förnyelse. En riktig gym för celler med fallskydd effekt. Anti -
aging åtgärder mot fria radikaler.
 box :.  10 ml flaskor i kartong med 10 st

 Minoctive * :  syre komplexa protein - vitamin. Aktiv naturlig ingrediens som utvinns ur
vita sötlupin, med ett högt innehåll av vitaminer, peptider och väsentliga delar för hår
förnyelse. 
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