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1) ART SUPER SHAMPOO

Shampoo met herstellend effect, de gecombineerde aanwezigheid van pro-vitamine A, vit. C en vit. E levert een voedzaam effect en zorgt voor een gebalanceerde vochtigheid. Het herstelt de typische
karakteristieken van het haar, helder, elastisch en glanzend.

2) SNODE

Vitamine E herstellende behandeling, speciaal voor extensies. Direct herstructurerende cosmetische behandeling met een ontwarrend en zijdezacht makend effect, voor stug of natuurlijk uitgedroogd haar.

3) RISTRUCT

Herstructurerende behandeling. Het is een conditioner met een sterk voedend effect voor het haar, om zowel diep intern als extern te herstructureren. Speciaal voor dof haar, verzwakt door chemische agressie.
Het beschermt tegen zonlicht, zout en chloor. Geeft de juiste voeding aan het haar en maakt het zijdezacht, licht en glanzend zonder het te verzwaren. Aanbevolen voor vakantie.

4) STRAIGHT HAIR

Zachte behandeling zonder spoeling. Tijdelijk zachte haarbehandeling met een vormgevend effect. Het bevat geen alkali of tioglicol. Het verbetert de haren en is ook geschikt voor natuurlijk gekruld,
gepermanent en geverfd haar.

5) SERUM FLUID

Haarherstellend serum met een direct effect. Het is een concentraat van uitgezochte silicone elementen met beschermende en herstellende eigenschappen, dat aangebracht wordt op het haar door een
eenvoudige massage. Het is bruikbaar voor alle soorten haar en zeker voor haar dat moeilijk te kammen is. Het helpt de droogtijd te verminderen en beschermd tegen warmte.

6) DISTRI-FLÚ

Een concentratie van uitgezochte silicone elementen met voedende, ontwarrende en glanzende eigenschappen, die haarverwarring uitsluit en het haarstijlen helpt, zonder het vettig of zwaar te maken.

7) PRO-KERATINA

Verzacht de schade aangericht door alkalische agressieve behandelingen (kleuring, ontkleuring, permanent en ontkrullen). Het vermindert de poreusiteit van het haar en vergemakkelijkt de doorkambaarheid.

8) HAAREXTENSIE BORSTEL
Speciale borstel voor het kammen van de extensieharen, zonder deze te beschadigen en dit dankzij zijn unieke structuur met lange en korte everzwijnharen.
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