Tyto účinné výrobky si můžete objednat na
www.amway.cz/user/trois

Vlasové tonikum SATINIQUE™


Obj. č.: 110686 Velikost: 80 ml
Doporučená maloobchodní cena 1 370,00 CZK




Vhodné pro všechny typy vlasů, zejména křehké, jemné nebo řídnoucí vlasy.







Pomáhá vlasům aby vypadaly silnější a hustší
Redukuje ztrátu vlasů v důsledku lámání



Malé množství výrobku naneste přímo na vlhkou nebo suchou vlasovou pokožku. Promasírujte. Neoplachujte. Účes upravte
jako obvykle.



Natolik šetrný, že se hodí pro každodenní použití. Nejlepších výsledků dosáhnete při používání dvakrát denně.

Obsahuje patentovaný komplex pro revitalizaci pokožky hlavy, kombinaci výtažků z perily, palmy pilovité, kořene
lékořice a zeleného rooibosu.
 SATINIQUE™ Vlasové tonikum podporuje růst vlasů, které vypadají pevnější a hustší.
 Obsahuje výtažek z perily, který pokožce hlavy dává pocit regenerace.

Zlepšuje hydrataci vlasové pokožky
Díky promasírování je plná energie
Podporuje výživu a zdraví pokožky hlavy.
Palma pilovitá, zelený rooibos, výtažek z kořene lékořice

Šampon proti vypadávání vlasů
SATINIQUE™


Obj. č.: 110659 Velikost: 280ml
Doporučená maloobchodní cena 415,00 CZK






Ideální ke snížení lámavosti křehkých, jemných nebo řídnoucích vlasů.
Obsahuje komplex ENERJUVE, který obnovuje přirozený, zdravý vzhled vlasů.
S obsahem ženšenu, výtažku z rostliny eclipta alba a výtažku z listů moruše.



ENERJUVE™ – patentovaný kladně nabitý komplex posilujících lipidů, zpevňujícího kreatinu a
vyhlazující kyseliny eikosanové (18-MEA).




Směs ženšenu a výtažku z listů moruše.
Díky obsahu ženšenu a výtažku z listů moruše napomáhá exfoliaci vlasové pokožky a umožňuje





účinnější vstřebávání dalších přípravků pro péči o vlasovou pokožku.
Pomáhá snižovat vypadávání vlasů v důsledku jejich lámavosti, vlasy jsou plnější a hustší*.
Za měsíc zachrání až 1800 vlasových vláken.
Stimuluje vlasovou pokožku díky mikrocirkulaci**.

*Při společném používání Šamponu a Kondicionéru proti vypadávání vlasů a Vlasového tonika.
**Při masáži.





Šampon naneste na mokré vlasy, krouživými pohyby vmasírujte do vlasů a vlasové pokožky a opláchněte.
Následně naneste kondicionér, vetřete ho do vlasů a opláchněte.
Dostatečně šetrný přípravek pro každodenní používání.

Kondicionér proti vypadávání vlasů
SATINIQUE™




Obj. č.: 116823 Velikost: 280 ml
Doporučená maloobchodní cena 440,00 CZK





Ideální ke snížení lámavosti křehkých, jemných nebo řídnoucích vlasů.



ENERJUVE™ – patentovaný kladně nabitý komplex posilujících lipidů, zpevňujícího kreatinu a vyhlazující kyseliny



eikosanové (18-MEA).
Směs ženšenu a výtažku z listů moruše.

Obsahuje komplex ENERJUVE, který obnovuje přirozený, zdravý vzhled vlasů.
S obsahem ženšenu, výtažku z rostliny eclipta alba a výtažku z listů moruše.



Díky obsahu ženšenu a výtažku z listů moruše napomáhá exfoliaci vlasové pokožky a umožňuje
účinnější vstřebávání dalších přípravků pro péči o vlasovou pokožku.





Pomáhá snižovat vypadávání vlasů v důsledku jejich lámavosti, vlasy jsou plnější a hustší*.
Za měsíc zachrání až 1800 vlasových vláken.

Stimuluje vlasovou pokožku díky mikrocirkulaci**.
*Při společném používání Šamponu a Kondicionéru proti vypadávání vlasů a Vlasového tonika.
**Při masáži.





Šampon naneste na mokré vlasy, krouživými pohyby vmasírujte do vlasů a vlasové pokožky a opláchněte.
Následně naneste kondicionér, vetřete ho do vlasů a opláchněte.
Dostatečně šetrný přípravek pro každodenní používání.

