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?AMPUAN pH 5.5-REPLUMPING
esneklik ve Erik üzerinden fitoceutici ile tüm saç tipleri için nemlendirici
Tam gövdeli ve zengin bir köpük olu?turdu?u yumu?ak doku. Saç yap?s?n? de?i?tirmeden
nazikçe temizler. ?çeren fitoceutici Erik ç?kar?lan hücrelerini ya?land?rma mücadele ve
böylece bizim organizma korumak radikallere kar?? hareket polifenoller ve flavonoidler
antioksidanlar aç?s?ndan zengin. Ayr?ca , Erik A vitamini zengin , B vitaminleri (B1, B2 ve
s , ) ve C vitamini (5 mg). Potasyum , fosfor, magnezyum ve kalsiyum mineraller aras?nda
bulunmaktad?r. Hafif yüzey aktif maddeleri yava?ça temizlemek ve nemlendirmek için , bir
eylem egzersiz elasticizing ve s?k??t?rma için petitgrain önemli petrol.
Ambalaj: 250 ve 1000 ml ?i?e.

Saç kremi REPLUMPING pH 4.0
esneklik ve Erik üzerinden fitoceutici ile tüm saç tipleri için nemlendirici
Çözmek için formüle , kompakt ve her tip saç için yeni esneklik verir. ?çeren fitoceutici Erik
ç?kar?lan hücrelerini ya?land?rma mücadele ve böylece bizim organizma korumak
radikallere kar?? hareket polifenoller ve flavonoidler antioksidanlar aç?s?ndan zengin.
Ayr?ca , Erik A vitamini zengin , B vitaminleri (B1, B2 ve s , ) ve C vitamini (5 mg).
Potasyum , fosfor, magnezyum ve kalsiyum mineraller aras?nda bulunmaktad?r.
Ambalaj: 150 ml 1000 ml ?i?e tüp , , 12 ml paketler.

SAÇ dolgu SUPERACTIVE REPLUMPING pH 5,0
dolgunla?t?r?c? ve s?k??t?rma serum hyaluronik asit ile
Güçlü kozmetik etkisi taraf?ndan üretilen. Yürütülebilir dosyan?n içinde yaln?zca bu
profesyonel tedavi , Uluslararas? , kompakt, art?r?yorsunuz ve kompakt saç yap?s?. Saç
giderilmesi daha uzun tutmak için izin verir. 6-8 ?ampuanlar tedavisi sürüyor. Hyaluronik
asit olan molekül olu?turdu?u güçlü hidrasyon ve stres koruma garanti edebiliyoruz iki
?eker içerir.
Kullan?m Talimat?: REPLUMPING REPLUMPING , gerekirse, DAB ?ampuan ve saç
kremi uygulad?ktan sonra saç kapal? ve saç dolgu profesyonel (tüm ba? çok yak?n?nda
bulunuyor ku? bak??? yakla??k 25 g) uygulamas? ile devam edin. 10 dakika sonra
durulama için b?rak?n. Stil ile devam edin. SAÇ dolgu maddeleri de kullan?labilir nemli ?s?
kayna?? alt?nda , için 5 dakika çekim h?z?n? azaltmak için.
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Ambalaj: 1000 ml ?i?e.

SUPERACTIVE saç REPLUMPING dolgu-pH 7.2
dolgunla?t?r?c? ve s?k??t?rma s?v? Hiyalüronik asit ile
Güçlü bir kozmetik etki izinli. Bu kompakt no-durulama tedavi , sesleri ve saç yap?s?
art?r?yorsunuz. Mükemmel nem etkisi vard?r ve daha uzun ömürlü k?vr?mlar sa?lar.
Hyaluronik asit olan molekül olu?turdu?u güçlü hidrasyon ve stres koruma garanti
edebiliyoruz iki ?eker içerir.
Kullan?m Talimat?: REPLUMPING REPLUMPING , gerekirse, DAB ?ampuan ve saç
kremi uygulad?ktan sonra saç kapal? ve saç spreyi dolgu (yakla??k 3 g tüm ba?) ile
devam edin. Durulama de?ildir. Stil ile devam edin.
Ambalaj: flacon Buharla?t?r?c? üzerinden 100 ml benzin yok.
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