SEMI DI LINO - Anti age
A Semi di Lino Diamond termékek ragyogása a legújabb öregedés gátló hatóanyaggal együtt alkotja az AntiAge termékek
alapját. Az örök fiatalság széruma a ragyogó, egészséges és
testes hajért, ami energiával tölt fel és lelassítja az idô múlását.
Az exkluzív professzionális AntiAge hajkezelés megvédi a hajat a
biológiai és környezeti öregedést elôidézô hatásokkal szemben.
A különbözô professzionális kezelések a precíz hajdiagnózist
követôen már ajánlhatóak is.

Rejuvenating Sampon

Revitalizing Lotion

Gyengéden, de alaposan tisztítja a hajat, eltávolítja az
öregedés jeleit és a szennyezôdést, vékony porréteget,
szmogot a hajról. A formula alapja a Bükk rügy kivonat,
ami stimulálja a hajhagyma mûködését, testességet ad
a hajnak, vitalitást és fényes hajkoronát eredményez
anélkül, hogy elnehezítené a frizurát.
Alkalmazás: Vigye fel nedves hajra, masszírozza be,
majd öblítse le. Ismételje meg a hajmosást, és hagyja
a terméket a hajon 2-3 percig. A mosást követôen
használja a Rejuvenating Balzsamot.

A lotion hatóanyagai erôsítik és védik a kapilláris rostok
külsejét, amiben nagy szerepe van a kezelôanyag Selyem Protein tartalmának, garantálva ezzel a megfelelô
szintû hidratálást, és védôréteget, ami megvédi a hajat
azoktól a környezeti hatásoktól, amelyek a hajat öregítik. A termék alkalmazása megkönnyít a hajszárítást,
a haj újra erôs, testesebb, extrém módon ragyogó és
selymes tapintású lesz.
Alkalmazás: A Rejuvenating sampon és balzsam használata után egyenletesen oszlassa el a
törölközôszáraz hajon, ne öblítse ki. A kezelést hajszárítással folytassa.

Kiszerelés: 250/1000 ml.

Kiszerelés: 6x13 ml

Rejuvenating Balzsam
Segíti a haj kibontását és revitalizálja a kapilláris rostot.
A krém szôlôbôl kivont polifenollal van gazdagítva,
amelyek megakadályozzák az oxidációs folyamatokat
és blokkolják a szabad gyököket. A haj megfiatalodik,
fényes, tömör és kompakt lesz anélkül, hogy elnehezedne.
Használati utasítás: A Rejuvenaging Samponnal történô
hajmosás után vigye fel, oszlassa el a hajon a Balzsamot és hagyja hatni 3 percig. Az idô elteltével alaposan
öblítse ki a terméket, a kezelést Revitalizing Lotion-nel
folytassa.
Kiszerelés: 150 ml / 500 ml

