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CYKEL AVGÖRANDE

VITAL CYKEL
Den perfekta alliansen mellan vetenskap och natur i hår skönhet tjänst.
Funktioner:
• gynnar de naturliga ingredienserna samtidigt behålla en kosmetisk effekt.
• Använd inte råvaror av animaliskt ursprung.
• är fri från parabener,
• är dermatologiskt testad.
Varje segment av raden innehåller en naturlig aktiva ingrediens som är associerade med
en aktiv ingrediens i tecnologico , skapad av
Eugene Perma laboratorier i Paris.

TVÅ FASER LISSANT TERMOPROTETTIVO
uträtning behandling bästa säljaren av VITAL cykel
Den aktiva ingrediensen i naturlig linje är den Rosa Gallica är känd för dess mjukgörande ,
som utvinns från ekologiska rosor. Den aktiva ingrediensen i tecnologico är Lustreplex ,
som gör håret glänsande, gör det enkelt att vika och luftfuktighet och anti Frizz.
Sökresultat: skyddar fibrerna under uträtning. Underlättar användningen av borsten under
torkningen. Minskar burrighet. Skyddar från hårtork aggression och plattång.
förpackning: flaska med 150 ml spray munstycke.

EKOLOGISK olivolja med röda hibiskus
tunn och normalt hår
Den största inspirationen för cykel vitala representeras av flera åtgärder , skapad av fusion
av en vätska med en hår olja. Ecocert certifierad ekologisk olja som utvinns i Indonesien
genom att falla en tropisk växt är Moluccana är rik på vitamin e. torkade olja från den unika
sensoriska profilen: icke-fet , tränger snabbt, har en mjuk finish på hår och icke-klibbigt.
Oljan härrör från en produktionskedja som eko-ansvarig , med det lokala samhället. Oljan
innehåller också röda hibiscus blomma som äger antioxidantegenskaper med lugnande
och återfuktande egenskaper och förbättrar mjukhet flexibilitet och glans i håret. Vitamin P
insidan spelar en stark kapillär skyddande åtgärder svarar behov för normalt till fint hår.
Slutligen, Omega-3 essentiella fettsyror inte sammanfattas av vår kropp , som hjälper
bevara hårets fukt och skydda mot effekterna av åldrande beror på deras regenerativ
egenskaper.
Sökresultat: återskapar och reparerar håret fiber. Mjukar upp och återfuktar och hjälper
torkning och styling. Stärker. Ger glans till håret. Skyddar håret från UV- och UVB och
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externa angrepp orsakade av värme från en hårtork och plattor.
förpackning: flaska med 150 ml spray munstycke.
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