nowości

12 potrzeb Twoich włosów
– 1 produkt
• lepsze ODŻYWIENIE
• wyższy poziom NAWILŻENIA
• ODBUDOWA uszkodzonych fragmentów
• OCHRONA KOLORU przed promieniowaniem UVA-UVB
• większa DELIKATNOŚĆ
• OCHRONA TERMINCZNA podczas suszenia
• zdecydowanie mocniejszy POŁYSK
• zwiększenie OBJĘTOŚCI
• ZAPOBIEGANIE PUSZENIU włosów
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• wyraźnie większa ODPORNOŚĆ włosów NA ŁAMLIWOŚĆ
• SKLEJENIE KONCÓWEK
• PRZYWRÓCENIE MŁODEGO WYGLĄDU włosom
• TECHNOLOGIA

Smart Touch – ekskluzywna i inteligentna technologia
dla osiągnięcia wyjątkowych rezultatów:
1. wykorzystanie wiązań peptydowych dających natychmiastowa odbudowę
uszkodzonych włókien włosa. Peptydy znane są już od jakiegoś czasu
w kosmetykach typu „anti-age”. Mają one bowiem silne działanie przeciwstarzeniowe.
2. filtry słoneczne chroniące przed promieniowaniem UVA i UVB
3. hydrolizowane proteiny uzyskiwane z roślin, które poprawiają nawilżenie
i wzmacniają strukturę włosa

Roślinna kombinacja proteinowa:
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Wyjątkowa kombinacja związków o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, aby
poszczególne składniki czynne działały na różnych poziomach włosów, nawilżając od wewnątrz, a w tym samym czasie, zapewniając nawilżanie i wzmocnienie
kutikuli z zewnątrz.

inteligentny dotyk, który zapewni włosom
natychmiastową pielęgnację i piękny wygląd
Smart Touch
Każdego dnia nasze włosy narażone są na wiele czynników niekorzystnie wpływających
na kondycję naszych włosów. Działają one powoli, ale w sposób ciągły. Wśród nich
możemy wymienić:
•
•
•
•
•
•

codzienne rozczesywanie włosów
zabiegi chemiczne jak koloryzacja, rozjaśnianie, prostowanie
ogólny poziom zanieczyszczeń w powietrzu
słoneczne promienie UV
wysoki poziom stresu, zła dieta
uprawiane sporty np. pływanie

Na skutek powyższych czynników pojawiają się symptomy w postaci włosów słabiej
odżywionych, przesuszonych, naderwanych włókien włosowych, czy rozdwojonych
końcówek. W konsekwencji rzutuje to nie tylko na kondycję włosów, ale także na ich
niezdrowy wygląd.
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SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylić od 4 do 8 dawek na wilgotne włosy,
wysuszyć i uczesać. Nie spłukiwać.
Cieszyć się widokiem pięknych, zdrowych włosów.
Pojemność: 150 ml

Dostępność: salony fryzjerskie, specjalistyczne sklepy fryzjerskie Fale Loki Koki (www.falelokikoki.pl)
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