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• BALANCING pH 6.2 bad
Speciellt avsedd för rengöring av hårbotten och fett hår.
Ingredienser: anjon/icke-joniska och amfotära tensider , glykolsyra extrakt av nässlor,
kardborre , Björk, citronsyra.
• NORMALISERA LOTION pH 6.0
Mot en ihållande tillstånd oiliness och lidande i hårbotten.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av Orange och citronsyra , Mint fuktgivande faktor.
• BAD LIKNAR TALG
För en mycket känslig rengöring av torrt hår och/eller , stressad, genom att ofta tvätta med
schampo alltför aggressiv.
Ingredienser: anjon/icke-joniska och amfotära , kapillär, konditionering hydrolyserat
vegetabiliskt protein , citronsyra.
• NORMALISERA LOTION pH 5,8
Som ska användas när det finns en brist i produktion eller distribution av talg på hårbotten
och hår.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av Aloe , Hamamelis, Hypericum , Melissa, fuktgivande
allantoin lanolin är vattenlösliga, hydrolyserat vegetabiliskt protein, glykolsyra.
• RENGÖRING OLJA
För en djuprengörande i hårbotten.
Ingredienser: Ricinolja derivat jojobaolja, avokadoolja är lugnande agent lanolin.
• RETREADER FÖR STJÄLKAR
Poröst hår är bräcklig och saknar glans.
Ingredienser: Sötmandel olja, Jojobas , vetegroddar och avokado hydrerad ricinolja.
• BEHANDLA bad pH 5.5-KERATINIZING CARCINOM
För sprött hår är skör eller skadad från perms och oxidanter.
Ingredienser: anjon/icke-joniska och amfotära tensider , kapillär, konditionering mentol
allantoin, Rasmus är citronsyra.
• MASSAGE LOTION för ben pH 5,0
För uttorkad hår och fattiga i mineraler , ogenomskinlig, sprött och saknar elasticitet.
Ingredienser: glykolsyra extrakt av åkerfräken , komplex av mineralsalter i lösning,
naturliga fuktgivande faktor.
• NÄRINGSRIK MASK för pH 3,0 STJÄLKAR
För håret skadas av alltför aggressiv kemisk behandling , bräckliga, sprött eller skadade
från perms och oxiderande behandlingar som kan förändra strukturen på stjälkar.
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Ingredienser: Jojobaolja och linfrö , katjoniska konditionering, hydrolyserat vegetabiliskt
protein , allantoin, mineraler.
• SKYDDANDE hudkräm pH 5,5
Skyddande kräm när du gör och aggressiva kemiska behandlingar såsom perms , färger,
etc.
Ingredienser: fettalkoholer vetegroddar olja Jojobas , eterisk olja av rosmarin, Sage ,
Lavendel, glykolsyra extrakt av kamomill , Melissa, Aloe , Soja, allantoin är citronsyra.
• FUKT CREAM MASK för torr HÅRBOTTEN pH 4,5
För uttorkad hud saknar talg.
Ingredienser: lanolin, s vattenlösliga fettalkoholer Jojoba olja , hydrolyserat vegetabiliskt
protein, citronsyra.
Paket:
• bad och olja i burkar med 200 och 1000 ml.
• lotion i 8 ml injektionsflaska Pack av 6 st;
• dropper flaska från 20- och 50 ml.
• flaska i huvudsak droppat från 20 ml;
• massage lotion i 10 ml i flaska Pack av 6 st;
• näringsrik mask 200 ml flaska;
• skyddande kräm och mask hydro grädde i 500 ml krukor.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

