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• KEIRAS LINJE-AGE SKYDD
antioxidant och Antiaging med växtstamceller

SCHAMPO ÅLDER SKYDD
Berikad med stamceller som återaktivera fukten balansen är perfekt att ge näring och
stärka alla hår typer skydda dem från väder skada och förtidigt åldrande. Skyddar ger
volym och glans. Skyddade hår är mjukt och glänsande 'lysande' förnyade ungdomens.
förpackning: flaska 250 ml.

MASKEN ÅLDER SKYDD
Idealisk för alla hårtyper fungerar i synergi med KEIRAS schampo ålder skydd.
Förekomsten av stamceller som regenererar hårbotten kombineras med naturhår
Wellness' stärkande ingredienser och göra dem mer väsentlig taktil och bevakad av
rekonstruerade ' åldrande skador.
förpackning: tub 250 ml och 500 ml burk.

ÅTERUPPBYGGA SERUM ÅLDER SKYDD
drivs av Keratin
Idealisk för alla typer av hår är koncentrerat SERUM KEIRAS återuppbyggnad stamceller
skydd är en viss ålder och keratin som avslutar behandlingen KEIRAS ålder skydd ' att
upprätthålla och utvidga en lång tid effekter. Stamceller är återaktiveras fuktbalansen
medan keratin garanterar konsekvens och styrka till hår, rekonstruktiv åtgärd för ett
resultat
förnyade ungdomens.
riktningen för använda: skaka väl före användning och länge produkten. Tvätta håret
med schampo KEIRAS ålder skydd och applicera MASKEN KEIRAS ålder skydd. På
fuktigt hår distribuera handdukstorkat hår 10/15 ml SERUM ålder KEIRAS skydd längs
hela dess längd. Massera in väl för att underlätta penetration av produkten och låt verka i
5 minuter. Inte skölja och torka som vanligt. Om du vill använda plattan.
förpackning: flaska 80 ml.

• VOLYMGIVANDE-tunna hår med kollagen och hyaluronsyra
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SCHAMPO VOLYM BOOST
Tillåter en stark volymeffekt tack vare fördelarna med kollagen och hyaluronsyra. Den
makt tonic och kollagen texturering returnerar halta hår tunnare ' medan hyaluronsyra ger
näring och återfuktning är att uppmuntra förnyelse av hårsäckar.
förpackning: flaska 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SERUM
Perfekt för fint hår som saknar volym och tenderar att platta ut. Berikad med hyaluronsyra
för att ge näring och återfukta på djupet ' och 'kollagen som ger volym och kropp'
förstärker och densifica hårfibern stärker det från botten. Hår mer voluminösa 'byggas ut'
lysande med hälsa och energi.
förpackning: flaska 100 ml.
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