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KEIRAS HAT-YA? KORUMA VE VOLUMISING INCE SAç

• KEIRAS HAT-YA? KORUMA
antioksidan ve bitki kök hücreleriyle Antiaging
?AMPUAN YA? KORUMA
Zenginle?tirilmi? kök hücreleri ile nemi yeniden etkinle?tirmek denge idealdir besler ve
güçlendirmek tüm saç tipleri onlar? korumak hava hasar ve ya?lanma. Veren beden ve
Parlat?c? korur. Korumal? saçlar?n yumu?ak ve parlak parlayan' yenilenen gençlik' var.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.
MASKE YA? KORUMA
Tüm saç tipleri eylemlere KEIRAS ?ampuan ya? koruma ile synergy için idealdir. Do?al
saç sa?l?k restoratif malzemeler ile kombine ve onlar? daha fazla yüklü bir dokunsal ve
korunan taraf?ndan yeniden kafa derisi yeniden kök hücre varl??? ' zarar ya?lanma.
Ambalaj: 250 ml tüp ve 500 ml kavanoz.
SERUM YA? KORUMA YEN?DEN OLU?TURMA
Keratin taraf?ndan desteklenmektedir
Tüm saç tipleri için idealdir konsantre SERUM KEIRAS imar kök hücre korumas? oldu?unu
belirli bir ya? ve tedavi KEIRAS ya? koruma tamamlar keratin ' korumak ve etkileri uzun
zaman geni?letme. Kök hücre yeniden keratin tutarl?l?k ve saç, Rekonstrüktif eylem bir
sonuç için gücü sa?lar iken nem dengesini
yenilenen gençlik.
yönergelerini kullan?n: sallamak kullan?m? ve uzun ürün çok önce. ?AMPUAN KEIRAS
ya? koruma ile saç y?kama ve maske KEIRAS ya? koruma uygulan?r. Islak saç saç
üzerinde havlu kuru 10/15 ml SERUM ya? KEIRAS koruma tüm uzunlu?u da??t?n. Masaj
iyi penetrasyon ürünün kolayla?t?rmak ve üzerinde 5 dakika bekletin. Durulama ve her
zamanki gibi kuru de?il. Plaka kullanmak istiyorsan?z.
Ambalaj: 80 ml ?i?e.
• SAÇ VOLUMISING ince kollajen ve hyaluronik asit ile
?AMPUAN C?LT DESTEK
Kollajen ve hyaluronik asit sayesinde güçlü ses efekti sa?lar. Güç tonik ve döner tekstüre
kollajen saç ince limp ' hyaluronik asit verir beslenme ve hidrasyon saç köklerinin
yenilenmesini te?vik etmek.
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Ambalaj: 250 ml ?i?e.
DUDAKLARA DOLGUNLA?TIRICI SERUM
Ses eksikli?i ve do?rulmak e?ilimindedir iyi saç için idealdir. Besler ve derinlemesine
nemlendirir hyaluronik asit ile zenginle?tirilmi? ' ve 'cilt ve vücut sa?layan kolajen'
güçlendirir ve densifica saç fiber alt?ndan Bu güçlendirilmesi. Saç daha hacimli 'd??ar?
fleshed' sa?l?k ve enerji ile parlayan.
Ambalaj: 100 ml ?i?e.
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