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SYNERGICARE-INSTANT SMOOTH
behandling för frissigt hår

Itely forskningslaboratorier har utvecklat en exklusiv behandling som är avsedd speciellt
för vård av frissigt och rebelliska hår. Från den första ansökningen kan du se resultaten:
hår är mer disciplinerade ' kompakt och lätt att kamma. INSTANT SMOOTH är
välbefinnande ritualen att få silkeslena hår är helt slät och utomordentligt ljus. Produkter
SYNERGICARE INSTANT SMOOTH vittnar om det inte kan vara perfekt harmoni mellan
natur och teknik är strikt Sles fria. Avsaknad av Sodium Lauryl Sulfate är ett
rengöringsmedel som ofta orsakar irritation ' minskar aggressivitet i schampo i hårbotten
och hår respekt för sin naturliga skönhet. Alla samling SYNERGICARE är 'faktiskt' tensid
systemet extremt mild och hud-kompatibla. Utan parabener och formaldehyd 'INSTANT
SMOOTH garanterar säkrare användning' särskilt för dem som har känslig hud.
Användningen av konserveringsmedel till senaste generationens dermal filler, skonsamma
minskar risken för oönskade hudreaktioner som irritation är klåda och rodnad. Alla
SYNERGICARE produkter är fria från syntetiska färger: färgen på den färdiga produkten
är resultatet av blandning av dess naturliga aktiva ingredienser utan tillsats av andra
färgämnen. Slutligen, alla produkter är dermatologiskt testade för att garantera och
respektera den slutliga konsumenten.

UTSLÄTANDE SCHAMPO
Sulfatfritt schampo speciellt för frissigt och oregerliga. Dess rika formula utför en delikat
rengörande verkan ' respekterar hydrolipidic filmen som omsluter hårfibern och med
exklusiva aktiva principer ger håret en bättre återfuktning och combability.
förpackning: flaskor på 250 och 1000 ml.
.
UTJÄMNANDE MASK
Nutri-smoothing behandling för frissigt och upproriska. Mycket omsluta luftkonditionering
ombud för detta rika kroppsinpackning kapillär fiber fuktgivande och vitaliserande.
Underlättar kontrollerande frissighet lämnar håret mjukt och extremt foglig till globlinjen.
Hans åtgärder skyddar mot elementen och fukt ger en fantastisk glans. Håren är perfekt
betingade mjuk 'ljus' och utomordentligt smidig och disciplinerad.
förpackning: burkar med 200 och 1000 ml.

INSTANT SMOOTH SERUM
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Smoothing Serum högt Thermo-fuktkräm för torrt, frissigt hår. Djupt vårdar håret och
varaktig åtgärd ultra smoothing ' lämnar håret silkeslent lättare och disciplinerad.
förpackning: 150 ml flaska.

FUKTIGHET PROPP
Fukt droppar specifika ideal för frissigt och upproriska. Säkerställa total kontroll av
frissighet och skyddar mot fukt och yttre påverkan. Resultat: smidig perfekt glänsande hår
som är mjuk och glansig effekt.
förpackning: 50 ml flaska.

INGEN MER FRISSIGHET
Särskild Thermo-aktiva återfuktande flytande frissigt och rebelliska hår. Skyddar mot
värme och underlättar de uträtning med hårtorken och plattan ' lämnar håret mjukt och
disciplinerad.
förpackning: 75 ml flaska med dispenser.
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