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  ar izskatu - Jēdziens STYLE HAIR & BODY
SPORTS Tā attīra ķermeni un matus, vienlaikus
ievērojot fizioloģiju ādas un matiem. Tūlītēja
svaiguma sajūta izplatīties visā organismā, kas
mazina spriedzi. Padara ādu mīkstu un tonēti
unmati spīdīgi un zīdaini. atveseļotu HAIR PACK
Maska pēc šampūna, kas izgatavoti no augu
kompleksa multivitamīnu, dod mīkstumu un
spīdumu matiem. Ekstrakti piparmētru, eikalipta
un zirgkastaņa, dodot tonizējoša un stimulējošs
par matiem un atspirdzinošie uz ādas. Cool sajūta
ir tūlītēja. PLATINUM šampūns PLATINUM
SHAMPOO krēmveida kondicionēšana rīcība, lai
dotu spīdumu matu pelēks, balts vai blondīne.
Novērš neizskatīgs dzeltenus traipus un atjauno
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dzīvīgu nokrāsas tērauda un platīna. Kviešu
proteīni un darbībaLimnanthes Alba palīdz
atjaunot un aizsargāt matu šķiedru, atstājot
matus pilna ķermeņa, elastīgas un spīdīgas. MATT
VASKS Vasks pieķeršanās Matt izveidot jebkuru
izskatu, kas definēta vai sajaukts. Pateicoties šī
sviests, jojobas eļļa un avokado mitrina, aizsargā,
baro un nosacījumiem. Ideāls, lai dotu savu matu
kontroli, konsekvenci un elastīgu turiet.
MODELLING VASKS HAIR Ideāli piemērots
veidošanā, pulēšana un nosakot visvairāk
moderns stils. Pārbaudiet savu matu cirtaini vai
pārāk liels. Nāk off ar šampūnu.
KONDICIONĒŠANA CREAM WET LOOK
Kondicionēšanas krēms slapjš spīdumu, kas
pretojas ilgi. Tā satur lanolīnu, kas aizsargā, dod
elastību un maigumu uz matiem. Ideāli, lai radītu
izskatās apstrādāti. sculpt matu želeja
Superbrillante ar papildus spēcīgu turēt želeja,
modelēt un nodrošināt ilgtermiņa, pat visvairāk
radošo izskatās. Tā satur alkoholu, nav tauki.
Saglabā tiesības līmeni mitrināšanu. Ar saules
aizsargkrēmu. OIL NON OIL FLUID MATU Šķidruma
pulēšanas un mīkstināšanas efektu slapjš. Great
sausiem matiem. Tas nav taukains un aizsargā
pret dehidratāciju, ko izraisa saules. 
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