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LINJE K DOFTANDE SCHAMPO

  Shampoo neutrala K 
Högkoncentrerad schampo med veteproteiner. Rengör skonsamt alla typer prata eller
diskussion och hår, lämnar den mjuk och lysande.
 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj abbondantemente.Ripetere operationen en andra gång och skölj väl. Blot håret med
en handduk och få styling.
Flaska 250 ml
Flaska 1000 ml 

  mjukgörande schampo K 
Högkoncentrerad schampo med veteproteiner. Rengör skonsamt alla typer av hud och
hår, vilket gör dem lätta och fluffig.
 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj noga. Upprepa en gång till och skölj väl. Blot håret med en handduk och få styling.
Flaska 1000 ml 

  K Choklad Schampo 
Schampo med veteproteinkoncentratlämplig för alla hårtyper, smaksatt med choklad. Det
ger håret mjukhet, glans och hanterbarhet.
 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj noga. Upprepa en gång till och skölj väl. Blot håret med en handduk och få styling.
Flaska 250 ml
Flaska 1000 ml 

  Shampoo K grädde och jordgubbar 
Schampo med veteproteinkoncentratlämplig för alla hårtyper, doftande grädde &
jordgubbar. Det ger håret mjukhet, glans och hanterbarhet.
 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj noga. Upprepa en gång till och skölj väl. Blot håret med en handduk och få styling.
Flaska 250 ml
Flaska 1000 ml 

  K Milk Shampoo 
Schampo med veteproteinkoncentratlämplig för alla hårtyper, smaksatt med mjölk. Det ger
håret mjukhet, glans och hanterbarhet.
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 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj noga. Upprepa en gång till och skölj väl. Blot håret med en handduk och få styling.
Flaska 250 ml
Flaska 1000 ml 

  K Shampoo grönt te 
Schampo med veteproteinkoncentratlämplig för alla hårtyper, smaksatt med grönt te. Det
ger håret mjukhet, glans och hanterbarhet.
 Användning:  Vått hår, applicera en liten mängd av produkten på håret, massera och
skölj noga. Upprepa en gång till och skölj väl. Blot håret med en handduk och få styling.
Flaska 250 ml
Flaska 1000 ml 
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