EPURÁ

EPURÁ
Z čisté alpské přírody a z technologie

Absolutně bez: Silikonů, SLS, Ftalátů,

Hořec, Arnika horská, Borovice lesní,

laboratoří Vitality´s vznikla Epurá.

SLES, Barviv, Sulfátů, PPG, Parabenů

Meduňka lékařská, Jalovec, Třezalka

Nová řada vlasové péče na bázi certifikova-

Aby bylo možno garantovat bezpečný a bio-

tečkovaná

ných výtažků alpského původu, obohacená

logický výrobek od semínka po výtažek, byl

Tyto rostliny obsahují botanický multi-

o složky pocházející z Itálie a vybraných

pečlivě vybrán Pura Complex ve spolupráci

funkční komplex, který má čistící, osvěžují-

oblastí.

s experty na botaniku a zemědělství.

cí a energizující účinky.

NOVÝ POSTUP V NĚKOLIKA PO SOBĚ NAVAZUJÍCÍCH KROCÍCH:
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HLOUBKOVÁ PÉČE

EPURÁ
DETOX

MYTÍ

CLEANSING FLUID

THIN HAIR
SHAMPOO

THICK HAIR
SHAMPOO

Krystalický gel s kyselým pH, který připravuje

Šampon na jemné vlasy, jemně myje a zjem-

Šampon na silné vlasy, myje do hloubky

pokožku a vlasy na následné fáze, usnadňuje

ňuje vlasovou pokožku, vlasy zanechá lehké,

a díky krémové struktuře působí i jako

odstranění toxinů.

lesklé a hedvábné.

kondicionér, vlasy zanechá lehké, lesklé

Obsahuje aktivní přírodní složky – Pura

Obsahuje Pura Complex, výtažek z měsíčku

a hedvábné.

Complex, výtažek z měsíčku a aktivní

a kokosové deriváty.

Obsahuje Pura Complex, výtažek z měsíčku,

high-tech složky - ovocné alfahydroxykyseliny

Obsah: 1000 ml

kokosové deriváty a Polyquaternium 6.

a pantenol.

Kód: 2/27.12086

Způsob použití: naneste na vlasovou pokož-

Způsob použití: do suchých vlasů přímo

ku a délky vlasů, napěňte s vodou a proveďte

z tuby naneste množství velikosti „plátku po-

rituál ROCCIA, pak důkladně opláchněte.

meranče“ na pokožku a délky vlasů, proveďte

+ Doporučuje se zopakovat.

rituál ARIA. Nechte působit 5 minut.

Obsah: 1000 ml

+ Není vhodné v případě citlivé pokožky.

Kód: 2/27.12087

Doporučuje se použití pouze na salonu
max. 1 x týdně.
Udržovací ošetření: 1 x měsíčně
Obsah: 150 ml
Kód: 2/27.14176

Dokonalé vyčištění vlasové pokožky je
základním předpokladem pro aplikaci
výrobků určených na specifické
potřeby.

Tímto krokem začíná opravdové oše-

Zdravá vlasová pokožka je zárukou

tření na míru v salonu. Dva specifické

zdravých a zářivých vlasů.

výrobky, na výběr dle typologie vlasů.
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EPURÁ
PÉČE

THIN HAIR
CONDITIONER

THICK HAIR
MASK

Kondicionér na jemné vlasy, hydratuje

Maska na silné vlasy, která zjemňuje i nepod-

VLASOVÁ POKOŽKA

a zjemňuje, zlepšuje jejich rozčesávání, ale

dajné vlasy, zlepšuje rozčesávání a odstraňuje

4 blendy (koncentráty)

nezatěžuje.

krepatost.

Energizing

Obsahuje Pura Complex a Quaternium 87,

Obsahuje Pura Complex, Quaternium 87

Relaxing

balsámová složka na rostlinné bázi, která má

a behentrimonium chlorid, balsámové složky,

Balancing

schopnost dodat lesk a zlepšit rozčesávání

které mají vynikající zjemňující schopnost,

Purifying

vlasů.

dodají lesk a působí antistaticky.

Obsah: 1000 ml

Způsob použití:

VLASY

Kód: 2/27.13038

Odeberte potřebné množství, přidejte

5 blendy (koncentráty)

10% příslušného koncentrátu na anomálii

Moisturizing

zjištěnou během diagnózy, promíchejte

Color saving

štětcem a naneste na pokožku a vlasy.

Reconstructing

Zabalte vlasy do turbanu a nechte působit

Nourishing

5-10 minut. Důkladně opláchněte.

Urban

+ Doporučuje se aplikovat na pracovním

Toto je základem ošetření na salonu,

Způsob použití:

Obsah: 450 ml

Po pečlivé diagnóze přidejte 10% výrobku do

Kód: 2/27.13039

kondicionéru pro slabé vlasy nebo do masky

zde začíná fáze, kterou lze připravit

pro silné vlasy. Používejte pokaždé při rituálu

na míru pomocí koncentrátů aktivních

v salonu. Nepoužívejte samotný koncentrát.

složek přimíchaných do kondicionéru
nebo masky.
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místě, ne u mytí.

EPURÁ
HLUBOKÁ PÉČE

VLASOVÁ
POKOŽKA

VLASY

4 elixíry

5 elixíry

který obsahuje specifické výrobky na

Energizing

Moisturizing

všechny potřeby.

Vypadávání vlasů. Protěž alpská

Hydratace vlasu. Sléz

Relaxing

Color saving

Citlivá pokožka. Bez černý

Ochrana barvy. Pelyněk

Balancing

Reconstructing

Regulace mazu. Vrbovka úzkolistá

Rekonstrukce vlasu. Všedobr horský

Purifying

Nourishing

Čistota pokožky. Levandule

Výživa vlasu. Olej z alpského jablka

Ošetření na míru pokračuje krokem 4,

Urban
Proti znečistěnému ovzduší.
Komule a mateřídouška
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EPURÁ
ENERGIZING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Energizující koncentrát, vynikající směs

Energizující elixír, který posiluje vlasové

Energizující šampon s přímým účinkem, který

rostlinných výtažků a technologie, který dodá

vlákno a prodlužuje tak jeho životní cyklus.

dodá energii a dobrý stav vlasové pokožce.

energii a dobrý stav vlasové pokožce, působí

Zlepšuje mikrocirkulaci, stimuluje růst od

Myje a posiluje vlasové vlákno. Pomocník při

na kmenové buňky folikulu a podporuje růst

kořínků.

rituálu prevence vypadávání.

vlasů.

Použití: otevřete ampuli. Nasaďte aplikátor

Použití: naneste na vlhké vlasy a pokožku.

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

a naneste na pokožku po umytí šamponem.

Napěňte a opláchněte. Dle potřeby zopakujte.

s Thin Hair Conditioner

Promasírujte a proveďte specifický rituál.

Po umytí použijte specifický elixír (viz tab.).

+ Pro pohotovostní/speciální ošetření je

Neoplachovat.

Obsah: 250 ml

možné přidat koncentrát i do šamponu.

Obsah: 8x7 ml

Kód: 2/27.12097

Obsah: 30 ml

Kód: 2/27.14035

Kód: 2/27.14025
Složení: PROTĚŽ ALPSKÁ – obsahuje kyselinu leontopodovou (vynikající antioxidant

Po celý rok

roste ve 3000 m. n. m., kde je vystavena vysokým radiacím UV a kde se

SEZÓNNÍ VYPADÁVÁNÍ

musí vyrovnat s extrémními teplotami. Zlepšuje významným způsobem
celistvost kožní bariéry a soudržnost korneální vrstvy.
Zlepšuje ochranu a odolnost pokožky.
OKTAPEPTID-2 – peptid
VITACELL TECH – kmenové buňky jablka
VITAXIL – molekula, která stimuluje vlasovou cibulku
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PREVENCE

s autoochrannými vlastnostmi). Rostlina je nazývaná „hvězdou přežití“,

2 měsíce v roce

1 krát týdně

2 krát týdně

POHOTOVOSTNÍ OŠETŘENÍ
2 měsíce v roce

každý druhý den

UDRŽOVACÍ OŠETŘENÍ
2 měsíce v roce

1 krát týdně

EPURÁ
RELAXING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Koncentrát na zklidnění pokožky, dodá hydra-

Zklidňující elixír. Jemné složení navrací

Zklidňující šampon. Jemné složení napomáhá

taci a snižuje zčervenání pokožky, účinným

správnou hydrolipidickou rovnováhu pokožky,

zklidnit existující zčervenání a podráždění.

způsobem zlepšuje její ochranu.

zlepšuje její ochranu.

Myje vlasovou pokožku a navrací správnou

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

Použití: aplikuje se přímo z lahvičky. Naneste

hydrolipidovou rovnováhu pokožce.

s Thin Hair Conditioner.

na pokožku po umytí šamponem. Nanesení

Použití: naneste na vlhké vlasy a pokožku.

Obsah: 30 ml

zakončete lehkou masáží a specifickým

Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Dle

Kód: 2/27.14026

rituálem. Neoplachuje se.

potřeby zopakujte.

Obsah: 150 ml

Obsah: 250 ml

Kód: 2/27.14036

Kód: 2/27.12089

Složení: BEZ ČERNÝ – rostlina známá již od starověku pro své léčebné účinky, zvláště při horečce a infekcích. Používá se hlavně květ
a plod, jak na jídlo tak léčbu. Bobule mají fantastické léčivé účinky.
ESKULIN – výtažek z kůry koňského kaštanu. Má odlehčující a čistící účinky na vlasovou pokožku. Působí venotonicky
a protizánětlivě.
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EPURÁ
BALANCING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Koncentrát navozující rovnováhu, normalizuje

Elixir regulující tvorbu mazu. Dokončuje

Účinně, ale šetrně myje, normalizuje produkci

produkci mazu.

proces navození rovnováhy a normalizuje

mazu. Po umytí jsou vlasy lehké a plné života.

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

produkci mazu.

Použití: naneste na vlhké vlasy a pokožku.

s Thin Hair Conditioner.

Použití: aplikuje se přímo z lahvičky. Naneste

Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Dle

Obsah: 30 ml

na pokožku po umytí šamponem. Nanesení

potřeby zopakujte.

Kód: 2/27.14032

zakončete lehkou masáží a specifickým

+ Na začátku myjte vlasy 3–4 krát týdně,

rituálem. Neoplachuje se.

v dalších fázích méně.

Obsah: 150 ml

Obsah: 250 ml

Kód: 2/27.14039

Kód: 2/27.12093

Složení: VRBOVKA ÚZKOLISTÁ – typická alpská bylina, roste na skalním podloží, má dlouhé kořeny, aby dosáhla až k vodě. Obsahuje
velké množství slizu, a proto má vysoké hydratační schopnosti. Kromě toho má schopnost zpomalit tvorbu enzymu, který je
odpovědný za tvorbu mazu. Velmi účinná v navození rovnováhy mazových žláz a v čištění pokožky.
SEBO COMPLEX – působí na enzym alfareduktázu a snižuje tak produkci mazu. Má i mikrobiotické účinky.
BALANCING COMPLEX – komplex na regulaci mazu na bázi: lékořice (reguluje sekreci mazu), růžové šípky (antioxidant),
vitamín F, cikorka (oxigenace a hydratace pleti), červená řasa (obsahuje zinek, vápník a hořčík pro zachování celistvosti
vlasového vlákna).
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EPURÁ
PURIFYING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Čisticí koncentrát, zlepšuje vzhled pokožky,

Čisticí elixír. Zlepšuje vzhled pokožky, zklidňu-

Čisticí šampon. Zklidňuje podráždění, dodá

stimuluje její přirozenou ochranu.

je podráždění, dodá pocit pohody.

pocit pohody.

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

Použití: aplikuje se přímo z lahvičky. Naneste

Použití: naneste na vlhké vlasy a pokožku.

s Thin Hair Conditioner.

na pokožku po umytí šamponem. Nanesení

Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Dle

Obsah: 30 ml

zakončete lehkou masáží a specifickým

potřeby zopakujte.

Kód: 2/27.14033

rituálem. Neoplachuje se.

Obsah: 250 ml

Obsah: 150 ml

Kód: 2/27.12094

Kód: 2/27.14040

Složení: LEVANDULE – léčivá rostlina s uklidňujícími účinky, používá se hlavně esenciální olej jako antiseptikum při bodnutí hmyzem,
proti zánětu a při léčbě ran.
AKTIVNÍ PROBIOTIKUM – zlepšuje vzhled pokožky, stimuluje její přirozenou ochranu.
CLIMBAZOL – působí proti lupům, zpomaluje růst mikroorganismů (bakterií a kvasinek).
PYROKTIN OLAMIN – působí proti Pityrosporum ovale, které je odpovědné za tvorbu lupů a zklidňuje zanícenou vlasovou
pokožku.
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EPURÁ
MOISTURIZING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Hydratační koncentrát, dodá přirozenou

Hydratační elixír. Dodává hydrataci pokožce

Hydratační šampon.Rovnovážné složení, které

hydrataci pokožce a vlasům.

a vlasům, které zůstanou lesklé a hebké.

jemně myje a dodá optimální hydrataci struk-

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

Použití: nastříkejte na vlasy po umytí

tuře vlasu. Možnost každodenního použití.

s Thin Hair Conditioner.

šamponem. Promasírujte specifickým ritu-

Použití: naneste na vlhké vlasy a pokožku.

+ Pro pohotovostní/speciální ošetření je

álem, aby se zlepšila absorbce. Pročesejte.

Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Dle

možné přidat koncentrát i do šamponu.

Neoplachujte.

potřeby zopakujte.

Obsah: 30 ml

Obsah: 150 ml

Obsah: 250 ml

Kód: 2/27.14028

Kód: 2/27.14041

Kód: 2/27.12095

Složení: SLÉZ – rostlina známá ze starověku usnadňující vykašlávání a s protizánětlivými účinky. Listy mají zklidňující a antioxidační
účinky. Obsahuje flavonoidy, fenolové deriváty a polysacharidy.
ACQUAPORIN – komplex aminokyselin a proteinů, které udržují fyziologickou kožní hydrataci, díky biologickému systému,
který zlepšuje interbuněčnou výměnu informací.
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EPURÁ
COLOR SAVING

BLEND

ELIXIR
MOUSSE

SHAMPOO

ELIXIR

krok 3 salon

krok 4 salon

doma

doma

Antioxidační a rehydratační

Elixír na ochranu barvy. Pěnová

Šampon na ochranu barvy.

Elixír na ochranu barvy. Antioxi-

koncentrát, pomáhá prodloužit

textura umožní vynikajícím

Složení jemně myje, rehydratuje

dační a rehydratační jemná

trvanlivost barvy, dodá vitalitu

způsobem fixovat pigmenty

a prodlužuje trvanlivost barvy,

struktura, která umožní postupně

vlasům vystavených technické-

barvy, rehydratuje a dodá vitalitu

dodá vitalitu vlasům, které byly

fixovat pigmenty barvy, dodá

mu ošetření, zachová jejich

vlasům vystavených technickému

vystaveny technickému barvení,

vitalitu vlasům, které byly vysta-

lesk a jas.

ošetření barvení.

zvyšuje jejich lesk a jas.

veny technickému barvení.

Použití: míchá se s Thick

Použití: do vlhkých vlasů se

Použití: naneste na umyté vlasy

Použití: po umytí šamponem

Hair Mask nebo s Thin Hair

aplikuje několik pumpiček

a pokožku. Promasírujte. Na-

naneste potřebné množství

Conditioner

(2 nebo více) dle potřeby, prove-

pěňte a opláchněte. Dle potřeby

výrobku a vlasy vysušte. Zlepšuje

+ Pro pohotovostní/speciální

de se specifický rituál a vlasy se

zopakujte.

rozčesávání a zjemňuje vlasy.

ošetření je možné přidat koncen-

vysuší. V případě velmi slabých

Obsah: 250 ml

Obsah: 150 ml

trát i do šamponu.

vlasů nebo při použití společně

Kód: 2/27.12096

Kód: 2/27.14042

Obsah: 30 ml

s Espresso je možné opláchnout.

Kód: 2/27.14027

Obsah: 150 ml
Kód: 2/27.08010

Složení: PELYNĚK – cizím slovem Artemisia z řeckého artemes což znamená „zdravý nebo dobrého zdraví“. Rostlina bohatá na
esenciální oleje, kyselinu chlorogenovou, taniny a flavonoidy, díky tomu je výborným antioxidantem.
HYDROLYZOVANÁ JOJOBA – přírodní filmogenní ester pocházející z jojoby.
CHROMASAVE – obsahuje procyanidiny (složky polyfenolů) a tokoferol (vit.E) s vysokým antioxidačním účinkem.
QUATERNIUM-87 – balsámová složka na přírodní bázi, dodá lesk, zlepšuje rozčesávání vlasů.
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EPURÁ
RECONSTRUCTING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

CONDITIONER

krok 3 salon

krok 4 salon

doma

doma

Rekonstrukční koncentrát, který

Rekonstrukční elixír. Doplňuje

Rekonstrukční šampon. Myje

Rekonstrukční balsám. Spolu se

přímým způsobem opravuje

rekonstrukční proces, opravuje

a posiluje vlasovou strukturu.

šamponem progresivním způ-

poškozený vlas.

poškozené a oslabené vlasy.

Udržuje vlas hydratovaný a lesklý.

sobem opravuje vlasové vlákno,

Použití: míchá se s Thick

Použití: potřebné množství

Použití: naneste na vlhké vlasy

zabraňuje jeho zlomení.

Hair Mask nebo s Thin Hair

výrobku naneste po umytí

a pokožku. Promasírujte. Na-

Použití: po umytí a pečlivém

Conditioner.

šamponem na celou vlasovou

pěňte a opláchněte. Dle potřeby

vytampónování vlasů naneste od

Obsah: 30 ml

část hlavy, proveďte specifický

zopakujte.

kořínků ke konečkům. Pročesej-

Kód: 2/27.14030

rituál a vlasy vysušte.

Obsah: 250 ml

te, neoplachujte.

Obsah: 150 ml

Kód: 2/27.12091

Obsah: 200 ml

Kód: 2/27.14038

Kód: 2/27.13036

Složení: VŠEDOBR HORSKÝ – obsahuje taniny, amidy, esenciální olej a limonen. Má velké léčebné účinky, obzvláště výborně tonifikuje.
BIOMIMETICKÝ KERATIN – opravuje inteligentním a přímým způsobem poškozený vlas. Složení na bázi proteomika, aktivní
složka, která imituje proteiny nacházející se ve struktuře vlasů. Působí dvojím způsobem: opravuje poškozený vlas, zvětšuje
objem vlasu.
OVESNÉ PROTEINY – posilují vlas a zabraňují zlomení.
MIX AMINOKYSELIN (VALIN A ARGININ) – rekonstrukční účinky v souladu s polymerem na objem a tepelnou ochranu.

12

EPURÁ
NOURISHING

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

MASK

krok 3 salon

krok 4 salon

doma

doma

Výživný koncentrát, navrací

Výživný elixír. Dokončuje proces

Výživný šampon. Složení na

Výživná maska. Velice výživné

hydrataci a chybějící lipidovou

hydratace a navrací lipidovou

výživu a hydrataci suchých vlasů,

složení zlepšuje rozčesávání

vrstvu pokožce a vlasu, posiluje

složku pokožce a vlasu.

zlepšuje rozčesávání a zanechá

a zjemňuje suché vlasy. Dodá

ho a dodá mu lesk a výživu.

Použití: do vlhkých vlasů po

je hebké.

hydrataci a lesk.

Použití: míchá se s Thick

umytí šamponem se nanese

Použití: naneste na umyté

Použití: dle délky a počtu vlasů

Hair Mask nebo s Thin Hair

potřebné množství, provede se

vlasy a pokožku. Promasírujte.

naneste na vlasy odpovídající

Conditioner.

specifický rituál a vlasy se vysuší.

Napěňte a opláchněte.

množství výrobku. Promasírujte

Obsah: 30 ml

Obsah: 150 ml

Dle potřeby zopakujte.

a nechte působit 5 minut. Proče-

Kód: 2/27.14029

Kód: 2/27.14037

Obsah: 250 ml

sejte a pečlivě opláchněte.

Kód: 2/27.12090

Obsah: 200 ml
Kód: 2/27.13035

Složení: OLEJ Z ALPSKÉHO JABLKA – obsahuje velké množství kyseliny olejové a linolové, hydratuje a vyživuje vlas.
OMEGA KOMPLEX: MAKADAMIOVÝ OLEJ, SLUNEČNICOVÝ OLEJ, SEZAMOVÁ, OLIVOVÁ, KUKUŘIČNÁ SEMENA – velký obsah
Omega 6 a 9, mastné kyseliny přírodního původu, navrací vlasu a pokožce chybějící lipidovou vrstvu a snižuje TEWL (ztrátu
hydratace).
SERICIN – zaceluje kutikulu a navrací vlasům hydrataci.
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EPURÁ
URBAN

BLEND

ELIXIR

SHAMPOO

krok 3 salon

krok 4 salon + doma

doma

Koncentrát proti znečištěnému ovzduší,

Elixír proti znečištěnému ovzduší. Obsahuje

Šampon proti znečištěnému ovzduší.

chrání citlivou a podrážděnou pokožku.

ochranné polysacharidy v mikrokapsulích,

Zabraňuje krepatění a vyblednutí vlasů, dodá

Použití: míchá se s Thick Hair Mask nebo

které vytváří bariéru proti oxidaci způsobenou

jemnost a hebkost na dotek již po prvním

s Thin Hair Conditioner.

znečištěným ovzduším. Působí jak na pokož-

umytí. Jemně myje a odstraňuje zbytky

Obsah: 30 ml

ku, tak na vlasy.

znečištění.

Kód: 2/27.14031

Použití: do vlhkých vlasů po umytí šampo-

Použití: naneste na umyté vlasy a pokožku.

nem se aplikuje několik pumpiček (2 nebo

Promasírujte. Napěňte a opláchněte. Dle

více) dle potřeby, provede se specifický rituál

potřeby zopakujte.

a vlasy se vysuší.

Obsah: 250 ml

Obsah: 30 ml

Kód: 2/27.12088

Kód: 2/27.14034

Složení: KOMULE A MATEŘÍDOUŠKA – proti „city stress“. Mateřídouška se obvykle používá jako antomikrobiotikum, antioxidant
a proti zánětům. V kosmetice se používá v ošetření mastné pokožky a dermatitidy. Komule je stále zelená rostlina, která
vábí mnoho hmyzu, obzvláště motýlů, bývá nazývána též „motýlí keř“. Má antioxidační účinky, působí proti stárnutí, chrání
před UV zářením a volnými radikály.
BIOTECHNOLOGICKÝ HYALURONOVÝ KOMPLEX – hydratační a posílující účinky, na objem, proti krepatosti a zlepšuje rozčesávání.
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EPURÁ

HAND AND NAIL
RESTORATIVE
BALM
Bez slikonů, SLS, SLES, sulfátů a PPG- vyrobeno bez zbytečných obalů.

Rekonstrukční krém na ruce a nehty.

Použití: naneste malé množství krému

Významným způsobem zlepšuje

na ruce a promasírujte až do úplného

hydrataci kožní bariéry a přilnavost

vstřebání.

korneální vrstvy, pokožka je tak
lépe chráněná a je odolnější, hebčí
a hladší.

Složení: PURA COMPLEX – multifunkční komplex, obsahující hořec, arniku horskou, borovici lesní, meduňku lékařskou, jalovec
a třezalku tečkovanou.
SLÉZ – rostlina s různými blahodárnými účinky, hlavně listy mají vynikající antioxidační a zjemňující schopnosti.
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ – aktivní molekuly, jako jsou flavonoidy a polyfenoly, usnadňují osvěžující a dermoochranný efekt.
VITAMÍN E – chraní před buněčným stárnutím a působí protizánětlivě.
PROVITAMÍN B5 – jeho hydratační a zjemňující účinky dodávají pleti hebkost a pružnost.
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Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
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