PIELĘGNACJA
K É R A S TA S E
W 3 KROKACH

PIELĘGNACJA W Z MACNIAJ Ą CA WŁOSY OSŁABIONE
Głównym zadaniem gamy Résistance jest regeneracja wnętrza włosa i wzmocnienie jego powierzchni.
Kompleks Ciment-Cylane3 to unikalna kompozycja 3 wyjątkowych składników odbudowujących,
dzięki którym włosy odzyskują sprężystość, są wzmocnione i miękkie w dotyku.

KĄPIEL WZMACNIAJĄCA 3-4

MASKA WZMACNIAJĄCA

Kąpiel wzmacniająca z kompleksem CimentCylane3 do włosów bardzo osłabionych
i szczególnie uwrażliwionych. Odbudowuje
włosy, by nadać im zdrowy wygląd.

Maska wzmacniająca z kompleksem CimentCylane3 wzmacnia włosy, sprawia, że stają się
widocznie silniejsze i bardziej elastyczne.

REZULTAT:
Włosy bardziej odporne, miękkie, zregenerowane
i wzmocnione.

REZULTAT:
Łamliwe i zniszczone włosy stają się widocznie
wzmocnione i zregenerowane.

aby uzupełnić 3 gesty KÉRASTASE, poleć

FIBRE ARCHITECTE
Rewolucyjne serum regenerujące z kompleksem
Ciment-Cylane3. Pomaga zrekonstruować włókno
włosa, wygładza jego zewnętrzną warstwę oraz
wypełnia rozdwojone końcówki.
REZULTAT:
Włosy miękkie i wygładzone, przy jednoczesnym
zachowaniu lekkości.

PIELĘGNACJA OD Ż YWIAJ Ą CA WŁOSY SUCHE
Nutritive to gama odżywiająca włosy od nasady po same końce. Dzięki trzem kluczowym składnikom aktywnym,
węglowodanom, proteinom i lipidom, włosy suche zyskują jedwabistą miękkość i połysk.

Kąpiel Odżywcza 2

MASKA NUTRIDÉFENSE

Wzbogacona kąpiel odżywcza do włosów suchych i uwrażliwionych. Dzięki idealnym proporcjom kompozycji GLUCO-ACTIVE odżywia włosy
oraz nawilża skórę głowy.

Odżywczo-ochronna maska o konsystencji mlecznego żelu, stworzona aby odżywiać, pielęgnować
i przeciwdziałać wysuszaniu się włosów. Zawiera
kompozycję lipidów, protein i glukozy.

REZULTAT:
Włosy miękkie, elastyczne, łatwo rozczesujące się.

REZULTAT:
Włosy jedwabiste w dotyku, lepiej odżywione
i lekkie.

aby uzupełnić 3 gesty KÉRASTASE, poleć

NEKTAR TERMICZNY
Zawierający ekstrakt z mleczka pszczelego
i GLUCO-SLEEK nektar termiczny do włosów
suchych ze składnikiem termo-ochronnym
ułatwia nadanie fryzurze formy i chroni je przed
wysoką temperaturą.
REZULTAT:
Włosy bardziej sprężyste, chronione przed uszkodzeniami.

PIELĘGNACJA RO Z Ś WIETLAJ Ą CA WŁOSY KOLORY Z OWANE
Gama Reflection nie tylko odbudowuje włosy koloryzowane, ale także nadaje im intensywny połysk i chroni kolor
przed blaknięciem. Należy stosować produkty Reflection, aby wydobyć lustrzany blask koloryzowanych włosów.

KĄPIEL CHROMA RICHE

MASKA CHROMA RICHE

Kąpiel nawilżająca, nadająca blask
uwrażliwionym włosom koloryzowanym,
rozjaśnianym lub z pasemkami.

Maska nawilżająca do uwrażliwionych włosów
koloryzowanych, rozjaśnianych lub z pasemkami.
Zawiera System Aqua-Ionic, filtr UV oraz pochodną
witaminy E w celu lepszej ochrony włosa.

REZULTAT:
Włosy błyszczące, gładkie. Kolor włosów chroniony
przed wypłukiwaniem.

REZULTAT:
Włosy miękkie, lśniące, o utrzymującym się długo
kolorze.

aby uzupełnić 3 gesty KÉRASTASE, poleć

FLUID CHROMA RICHE
Olejek nawilżający, chroniący kolor i nadający
blask uwrażliwionym włosom koloryzowanym,
rozjaśnianym lub z pasemkami.

REZULTAT:
Podkreślony blask włosów koloryzowanych.

PIELĘGNACJA REWITALI Z UJ Ą CA WŁOSY
Age Premium to gama stworzona po to, aby poprawić kondycję włosów i zwiększyć ich witalność.
Idealna dla osób chcących, aby ich fryzura była gęsta, pełna objętości, a włosy wygładzone i chronione.

KĄPIEL AGE PREMIUM

MASKA AGE PREMIUM

Kąpiel rewitalizująca włókno włosa. Włosy są
odżywione, pełne objętości, zregenerowane
i odzyskują swoją witalność.

Wzbogacona w Kompleks Pro-Supplénium,
maska nadaje sprężystość i wzmacnia włosy.
Dzięki zawartości Kwasu Hialuronowego intensywnie nawilża skórę głowy.

REZULTAT:
Włosy pełne objętości, zrewitalizowane. Zachowany
komfort skóry głowy.

REZULTAT:
Włosy sprężyste, fryzura o zwiększonej objętości.
Skóra głowy nawilżona.

aby uzupełnić 3 gesty KÉRASTASE, poleć

ŻEL-FLUID OBJĘTOŚĆ
Lekki żel pielęgnacyjny w sprayu nadający objętość
oraz miękkość włosom cienkim i delikatnym.
REZULTAT:
Włosy wzmocnione i pogrubione. Ułatwione modelowanie
fryzury.

