Sveikesniems plaukams!
Italø kosmetikos gamintojas Green Light dar kartà árodë, jog
silpni ir paþeisti plaukai gali bûti atgaivinti bei iðpuoselëti dar
labiau nei kada nors anksèiau. Ðiam tikslui buvo sukurta
plaukus atstatanti linija RE-CO, kurioje yra ðampûnas, kaukë
bei aliejus.
Produktø sudëtyje yra karite ir kakavos sviestas, keratino amino rugðèiø, keramidø bei lipidø,
vitamino E - visi ðie ingredientai sukuria sinerginá efektà, kuris ne tik atgaivins chemiðkai paþeistus
plaukus, bet ir suteiks norimà spindesá bei leis lengviau susitvarkyti su savo plaukais.

Atstatantis aliejus
Re-Co 250 ml (G480005)

Atstatantis ðampûnas
Re-Co 250 ml (G480006)

Atstatatinë kaukë
Re-Co 250 ml (G480007)

250 ml

Ðvelnus, valantis ðampûnas praturintas alaus
mielëmis. D-pantenolis ir hidrolizuotas
keratinas maitina, minkðtina, atstato plaukus
bei suteikia jiems spindesá. Ðampûnas
padeda atstatyti cheminiø procedûrø ar kitø
iðoriniø veiksniø paþeistus plaukus ir gràþina
jiems apimtá, spindesá ir ðvelnumà.
Kaip naudoti: Iðtepkite ðampûnà per visà
plaukø ilgá ir ant galiukø, ðvelniai ámasaþuokite labiausiai paþeistas vietas. Palikite
veikti 3-5 minutes ir gerai nuskalaukite
drungnu vadeniu. Pabaikite procedûrà su ReCo kauke.

Nors produktai gali bûti naudojami ir
kiekvienas atskirai, Green Light siûlo
tris, plaukus atstatanèias procedûras,
esant skirtingoms problemoms bei
plaukø paþeidimo lygiams:

250 ml

Re-Co kaukë giliai atstato plaukus - tiek jø iðorinius,
tiek ir vidinius sluoksnius. Rezultatà padeda pasiekti
aukðtos kokybës aktyvûs ir maitinantys elementai:
• Karite ir kakavos sviestai, þinomi dël jø minkðtinanèiø, raminanèiø ir drëkinanèiø sàvybiø.
• Keratino amino rûgðtys pamaitina plaukø keratinà ið
vidaus.
• Hidrolizuotas keratinas pasiþymintis skirtingais
molekuliniais svoriais, maitina plaukà nuo pat ðerdies
iki þievës.
• Keramidai ir lipidai suteikia stiprumo ir didina apimtá.
• Vitaminas E, pasiþymintis antioksidacinëmis
sàvybëmis, apsaugo plaukus nuo laisvøjø radikalø ir
senëjimo.
• UV spinduliø filtras apsaugo plaukus nuo ultravioletinio spinduliavimo.
Kaip naudoti: po Re-Co ðampûno, uþtepkite kaukæ,
paskirstydami jà tolygiai per visà plaukø ilgá ir ant
plaukø galiukø. Ámasaþuokite ir palikite veikti 5-8
minutes. Nuskalaukite.

250 ml

Atstatantis aliejus praturtintas d-Pantenoliu ir
Keratino aminorûgðtimis cheminiø procedûrø
iðvargintiems ir paþeistiems plaukams suteikia
daugiau apimties, gyvybingumo ir spindesio.
Kaip naudoti: ant rankðluosèiu iðdþiovintø
plaukø, paskirstykite per visà ilgá ir ant galiukø,
ðvelniai ámasaþuokite á labiausiai paþeistas
vietas, palikite veikti 5 min., tada nuskalaukite
šiltu vandeniu.
Naudojimas atliekant chemines plaukø
procedûras: jautriai galvos odai, paskirstykite
ant galvos odos prieð atliekant daþymo,
ilgalaikio suðukavimo ar ðviesinimo procedûras. Cheminiø procedûrø paveiktiems
plaukams, paskirstykite per visà plaukø ilgá ir
ant galiukø ir tada tæskite cheminæ procedûrà.
Plaukai tuomet visiškai apsaugoti ir tampa
sveiki, minkšti ir spindintys.

Re-Co linijos naudojimas:

+

Atstatantis
ðampûnas + aliejus:
Plonø ir chemiðkai paveiktø
plaukø gydymui.

+

Atsatantis
ðampûnas + kaukë:
Besivelianèiø, sunkiai
iððukuojamø ir storø
plaukø gydymui.

+

+

Atstatantis ðampûnas +
kaukë + aliejus:
Ypaè iðsausëjusiø ir
paþeistø plaukø
intensyviam gydymui.

Oficialus atstovas Lietuvoje UAB Vitrina.
Produktø galite ásigyti VITRINA PRO parduotuvëse bei internetu www.jums.lt

