SEMI DI LINO diamond
Ápoló termékek
A gyémántok abszolút ragyogása – mondhatnánk az
Alfaparf legkedveltebb termékcsaládjára, mellyel minden
nô álma, a ragyogó hajkorona is megvalósítható.
A Diamond inspirációja a gyémántokban rejlik:
top kategóriája a minôséget, fénye, ragyogása pedig a
maximális megjelenés csábító együttesét biztosítják.

Diamond Sampon
Hidratáló mikrokristályokat tartalmazó sampon, ami
amellett, hogy tisztítja a hajat, lágyságot és könnyen
fésülhetôséget eredményez. Kiegyensúlyozott pHértékû termék, ami exkluzív összetételének, a búzaproteinnek és a gyémántkristályoknak köszönhetôen erôsíti
a haj fényét anélkül, hogy elnehezítené azt.

Diamond Maszk
Karité vajban és gyémántkristályokban gazdag mikrokristály tápláló maszk kezelt hajra, mely hatóanyagok
együttese újjáépíti a haj sérült részét, hidratálja és
rugalmassá teszi a rostokat, lezárja a pikkelyeket és
egyedülállóan ragyogóvá teszi a hajat. Azonnali kondicionáló hatást biztosít, segít a csomók kioldásában és
visszaállítja a haj természetes lágyságát.

Kiszerelés: 250 ml/1000 ml
Kiszerelés: 200 ml/500 ml

Diamond Balzsam
Mikrokristály kondicionáló krém, ami ideális arra, hogy
a hajat lággyá tegye, és azonnali ragyogást adjon neki
anélkül, hogy elnehezítené azt. A formula alapját a
Tejprotein és az E-vitamin adja, amelyet gyémántkristályokkal gazdagítottak. A haj így egyedülállóan táplált
és könnyen kifésülhetô lesz.
Kiszerelés: 250 ml/1000 ml

Diamond
Ragyogás ampulla
Revitalizáló hatású, mikrokristály ápoló. Új formula,
amit nem kell a hajból kimosni, mert annak azonnali
kifésülhetôséget és testességet ad, rugalmassá és
extrém módon ragyogóvá varázsolja. Az F-vitaminnal
gazdagított termék lezárja a kutikulát, visszaadja a haj
természetes fényét, ami látható eredményt produkál
már az elsô használat után. Használata megkönnyíti a
styling kialakítását még nehezen elkészíthetô frizurák
esetén is.

Diamond Olaj
Precíz Mikrokristály szérum, ami a hajnak azonnali
ragyogást ad. Lenmagolaj kivonatot és E-vitamint
tartalmaz, ami erôs antioxidáns hatású, használatával a
haj megerôsödik, fényt, lágyságot és könnyû fésülhetôséget kap.
Kiszerelés: 16 ml/50 ml

Kiszerelés: 12 db 13 ml-es fiola

Diamond
Olajesszencia ampulla
Mikrokristály ápoló, ami mélyen táplálja a haj belsô
szerkezetét, visszaépíti a kapilláris rostokat. A természetes összetevôk kombinációja, köztük az
Omega-3, Omega-6 zsírsava és a lenmagból kivont
vitaminesszencia együttese lezárja a kutikulát, hihetetlen fényt és lágyságot adva ezzel a hajnak. Az eredmény azonnal, már egy használatot követôen látható.
Kiszerelés: 12 db 13 ml-es fiola

DIAMOND Pure permet
Ultrakönnyû Mikrokristály szérum, ami azonnali fényt
kölcsönöz a hajnak. A selyembôl kivont hidratáló
anyagokat tartalmazó permet a hajat extrém módon
tömörré és lággyá varázsolja. A hajszálat egy láthatatlan, nagyon könnyû védôréteggel vonja be, amelytôl a
haj vitalitást, ragyogás és kellemes tapintást kap.
Kiszerelés: 30 ml

