
Piel´gnacja p∏ynnym Êwiat∏em



Czy Twoim klientkom zale˝y na krystalicznym blasku? 

> Czy stosują prostownicę  

lub lokówkę?

> Czy zależy im na naturalnym 

wyglądzie fryzury?

Jaka jest ich wymarzona fryzura?

> Czy chcą, aby ich włosy były rozświetlone krystalicznym blaskiem?
> Czy chcą, aby ich włosy zachowały lekkość przez cały dzień?

Jakie są ich oczekiwania?

 

> Czy chcą, aby ich włosy były oczyszczone przy nasadzie?

>  Czy chcą, aby ich wrażliwe włosy były chronione  

na całej długości?

> Czy zależy im na pielęgnacji delikatnymi kosmetykami?

Jak pielęgnują swoje włosy?

Krystaliczny blask,
                               lekkoÊç Êwiat∏a.          



Czy Twoim klientkom zale˝y na krystalicznym blasku? 

DZIA¸ ZAAWANSOWANYCH 
BADA¡ L’ORÉAL

CrisTallisTe
GAMA, KTÓRA NADAJE WŁOSOM 
KRYSTALICZNY BLASK I DELIKATNIE 
PIELĘGNUJE

Włosy stają się świetliste, 
a ich naturalne piękno jest 
podkreślone.

Krystaliczny blask,
                               lekkoÊç Êwiat∏a.          

 Cristalliste to najpilniej strze˝ony sekret pi´knych w∏osów.



Poznaj sekret Cristalliste:
Doskona∏a technologia piel´gnacji w∏osów sprawia, ˝e stajà si´ one rozÊwietlone,  
oczyszczone i lekkie w dotyku. 

> Włosy poddane pielęgnacji 
delikatną pianą oczyszczającą.

> Dla włosów czystych od nasady.

> Dla włosów wygładzonych  
na całej długości.

> Dla blasku włosów.

> Zawiera aloes - silny składnik  
nawilżający.

DeliKaTNe OCZYsZCZeNie 
U NASADY
sk∏adniki oczyszczajàce

WYG¸aDZeNie Na Ca¸eJ 
D¸UGOÂCI
sk∏adniki piel´gnacyjne

KrYsTaliCZNY BlasK 
W¸OSÓW
aloes

3sk∏adniki,  
które znajdziesz  

w gamie Cristalliste
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Krystaliczny blask, lekkoÊç Êwiat∏a

KÑPiel
KÑPiel CrisTal
Idealnie czyste, miękkie 
w dotyku i krystalicznie 
rozświetlone włosy.
Dla włosów cienkich.
Naturalny efekt objętości.
Dla włosów grubych.
Naturalny efekt miękkości.

KĄPIEL CRISTAL 250 mL
CEnA KATALogowA nETTo 41 zł
KĄPIEL CRISTAL 1000 mL
CEnA KATALogowA nETTo 107 zł

TeKsTUrYZaCJa
P¸YNNe ÂWiaT¸O
lekkie serum nadajàce 
krystaliczny blask

Włosy świetliste,  
lekkie i miękkie.
Można używać na wilgotne 
włosy osuszone ręcznikiem 
jako odżywkę bez spłukiwania 
lub suche w celu podkreślenia 
efektu krystalicznego blasku.

PŁYnnE ŚwIATŁo 50 ml 
CEnA KATALogowA nETTo 60 zł

OD˚YWiaNie
MleCZKO CrisTal
Włosy lśniące krystalicznym 
blaskiem, lekkie, miękkie  
i jedwabiste.
Odżywka do spłukiwania.

mLECZKo CRISTAL 200 ml 
CEnA KATALogowA nETTo 59 zł
mLECZKo CRISTAL 1000 ml 
CEnA KATALogowA nETTo 164 zł


