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SERIE EXPERT
nya miljövänliga förpackningar

Idag, den historiska linjen SERIE EXPERT återuppfinner sig själv och skriver en ny sida i
dess historia. Ny erfarenhet, nya gester i vardagsrummet, nytt sortiment, nya
förpackningar, mer miljövänlig, kännetecknas av en högre grad av kundanpassning, båda i
vardagsrummet hemma.
En av hemligheterna av nya EXPERT-serien är dess professionella koncentration: upp till
25% av tillgångar.
SERIE EXPERT omfattar nu ett brett utbud av behandling grupperade 4 familjer för att
möta alla behov.

För färgat hår med höjdpunkter eller blekt
VITAMINO COLOR: professionell behandling berikad med Hela-OX som hjälper till att
bevara briljansen av färg, förbättra briljans.
SILVER: silver eller vitt hår schampo skapat för och, på grund av deras magnesium,
motverkar oönskade lila pigment, berikad med rödbrunt toner, aminosyror och anti-
yellowing agenter.

För hår som kräver intensiv behandling
ABSOLUT reparera LIPIDIUM: formula som innehåller Lipidium komplex, hjälper till att
reparera håret.
NUTRIFIER: skapade för torr och undernärd. 7 produkter i sitt sortiment innehåller 
kokosolja, rik på essentiella fettsyroroch glycerol, en mjukgörande aktiv.
INFORCER: är den första Anti-Breakage behandling hår Strengthener, koncentrerad till 
vitamin B6 och biotin. Det lovar också mindre knop untangled hår lättare och mer glans
och mjukhet.

ATT FÖRBÄTTRA DITT UTSEENDE
LISS obegränsad: ett sortiment berikad med Pro-keratine, vilket ger smidig hår och en
elegant och kontrollerade upp till 4 dagar * (* labbtester).
VOLUMETRY: denna linje ger stora hår och välnärda.
CURL CONTOUR: förbereder, definierar och ger ricci elasticitet och glans.
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Intensiv klart: renar hårbotten och är en specifik behandling för alla hårtyper benägen att
mjäll.
SENSIBALANCE: drivs av derivat av sorbitol och vitamin PP, är den perfekta schampot
att lugna känslig hud.
Ren resurs: ett schampo berikat med Citramina, skapade ta bort från den hår styling
produkt uppbyggnaden i hårt vatten, kalk och talgöverskott.
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