Argan Oil Repairing sjampó
Sérlega næringarríkt sjampó sem gerir jafnvel extra úfið og óstýrilátt
hár silkimjúkt og einstaklega glansandi. Hentar sérlega vel þurru,
skemmdu eða lituðu hári. 355ml.
Vörunúmer: 34316

Argan Oil Repairing næring
Næring sem endurlífgar þurrt, úfið, óstýrilátt og skemmt hár. Gerir
hárið silkimjúkt og einstaklega glansandi. Hentar vel þurru, skemmdu
eða lituðu hári. 355ml.
Vörunúmer: 34326

Argan Oil Repairing Shine Oil
Argan olía sem nærir hárið einstaklega vel. Hentar sérstaklega vel
þurru, úfnu og skemmdu hári. 59 ml.
Vörunúmer: 31316

Argan Oil Repairing 5-in-1 Leave-in Spray
Nærir og leysir flóka, gefur gljáa og hemur úfna lokka. Veitir vörn
gegn hitatækjum, gefur góðan raka og getur komið í veg fyrir slit. 175
ml.
Vörunúmer: 30226

Argan Oil djúpnæring
Djúpæring sem endurlífgar þurrt, úfið, óstýrilátt og skemmt hár.
Gerir hárið silkimjúkt og súper glansandi. Hentar sérstaklega vel
þurru, skemmdu eða lituðu hári. 50 ml.
Vörunúmer: 33306

Biotin Thickening sjampó
Sjampó sem gefur góða fyllingu og lætur þannig hárið virka þykkara.
Hentar vel fíngerðu, linu og líflausu hári. Frábært "boost" fyrir hárið.
355ml.
Vörunúmer: 34335

Biotin Thickening næring
Næring sem gefur góða fyllingu og lætur þannig hárið virka þykkara.
Hentar vel fíngerðu, linu og líflausu hári. Frábært "boost" fyrir hárið.
355ml.
Vörunúmer: 34355

Biotin Thickening Clay hármaski
Léttur hármaski sem þyngir ekki hárið og gefur fíngerðu og flötu hári
mikla fyllingu og góðan raka. Gefur góða lyftingu í rótina og styrkir
hárið.
Vörunúmer: 36315

Biotin Thickening þurrsjampó
Létt þurrsjampó sem inniheldur biotin, kollagen og kaffi. Það er
fljótvirkt, dregur í sig olíu, svita og lykt og skilur hárið eftir ferskt.
Gefur góða lyftingu.
Vörunúmer: 37125

Blonde Care Purple Toning sjampó
Sjampó með fjólublárri litaformúlu sem fjarlægir gula tóna úr ljósu
og gráu hári og gefur kaldan ljósan lit. Endurverkur raka hársins og
gefur þurru hári slétt og heilbrigt útlit.
Vörunúmer: 30412

Blonde Care Purple Toning næring
Næring með fjólubláum tón sem lýsir ljóst og grátt hár. Endurlífgar
þurrt og skemmt hár og gefur mikinn raka þannig að hárið verður
ofurmjúkt.
Vörunúmer: 30422

Chia Seed Volumizing þurrsjampó
Þurrsjampó sem fjarlægir olíur og óhreinindi án þvottar. Chia fræin
sjá til þess að hárið fær fyllingu og ferskleika jafnvel dögum saman.
Vörunúmer: 37120

Coconut Oil Nourishing sjampó
Næringarríkt sjampó sem hreinsar hárið á mildan hátt ásamt því að
styrkja það og gefa því góðan raka. Hentar öllum hárgerðum. 355ml.
Vörunúmer: 34318

Coconut Oil Nourishing næring
Næring sem ver hárið gegn skemmdum, mýkir það og styrkir. Hentar
öllum hárgerðum. 355ml.
Vörunúmer: 34328

Coconut þurrsjampó
Þurrsjampó sem fjarlægir olíu úr hárinu án þvottar. Extra fín
hrísgrjónasterkja sér til þess að daginn eftir verður hárið jafnvel
ferskara en daginn áður.
Vörunúmer: 37128

Hemp Oil & Agave Moisturizing sjampó
Frábært sjampó sem ríkt er af fitusýrum og ofurnærandi blöndu af
hempfræolíu og agave þykkni. Þessi formúla læsir inni raka, eykur
gljáa hársins og gerir hárið silkimjúkt. 355ml.
Vörunúmer: 30410

Hemp Oil & Agave Moisturizing næring
Frábær næring sem rík er af fitusýrum og ofurnærandi blöndu af
hempfræolíu og agave þykkni. Næringin innsiglar raka og eykur gljáa.
Eftir notkun verður hárið glansandi og silkimjúkt. 355ml.
Vörunúmer: 30420

Keratin Protein Smoothing sjampó
Fullkomið kraftaverka sjampó fyrir úfið, þurrt eða litað hár.
Endurnærir og gefur góðan og mikinn raka. 355ml.
Vörunúmer: 34317

Keratin Protein Smoothing næring
Næring með keratíni sem gerir kraftaverk fyrir úfið, illa farið og
efnameðhöndlað hár. Mýkir hárið, gefur ótrúlegan glans og
auðveldar meðhöndlun. 355ml.
Vörunúmer: 34327

Shea Butter Anti-Frizz sjampó
Styrkir trefjar hársins og dregur úr sliti. Ræðst gegn úfnu hári og
hjálpar til við að gera það mjúkt og meðfærilegt. 355ml.
Vörunúmer: 30113

Shea Butter Anti-Frizz næring
Styrkir skemmt hár og dregur úr sliti. Eykur raka, ræðst gegn úfnu
hári og innsiglar klofna enda. 355ml.
Vörunúmer: 30123

Tea Tree Oil Invigorating sjampó
Endurnærandi sjampó sem byggir upp hárið, hreinsar vel öll
óhreinindi og nærir hársvörðinn. Gerir hárið heilsusamlegt og lifandi.
355ml.
Vörunúmer: 30111

Tea Tree Oil Invigorating næring
Endurnærandi hárnæring sem róar hársvörðinn, innsiglar raka og
eykur gljáa án þess að þyngja hárið. 355ml.
Vörunúmer: 30121

Curl Care Moisturizing sjampó
CGM samþykkt sjampó sem gefur krullum og liðum góða næringu og
fyllingu. Auðgað af kraftaverkablöndu af kókosolíu, arganolíu og Evítamíni og er vegan. Sjampóið verndar krullur og liði gegn
skemmdum og dregur úr því að hárið verði úfið. Hreinsar vel efni
sem hafa safnast fyrir í hárinu án þess að fjarlægja náttúrlegar olíu
og skilur krullurnar og liðina eftir léttar og leikandi.
Vörunúmer: 30411

Curl Care Moisturizing næring
CGM samþykkt hárnæring auðguð af kraftaverkablöndu úr kókosolíu,
argnaolíu og E-vítamíni og er vegan. Viðheldur raka, mýkt og dregur
úr því að hárið verði úfið og ýtir undir krullur og liði. Flækjulosandi og
kemur í veg fyrir slit og þurra enda.
Vörunúmer: 30421

Curl Care Intensive djúpnæring
CGM samþykkt djúpnæring auðguð af kraftaverkablöndu úr
kókosolíu, arganolíu og E-vítamíni og er vegan. Djúp lúxusformúla
sem endurheimtir krullur og liði, eykur styrk hársins, mýkt, gljáa og
nærir þurra enda. Djúpnæringin heldur inni raka sem hjálpar til við
að hárið verði minna úfið og gerir náttúrulegar krullur og liði
meðfærilegri og djúsí.
Vörunúmer: 33211

Curl Care Curl Defining krullukrem
CGM samþykkt krullukrem auðgað af kraftaverkablöndu úr
kókosolíu, arganaolíu og E-vítamíni og er vegan. Létt krullukrems
uppskriftin gerir náttúrulegar krullur og liði mýkri og fallegri án þess
að þyngja þær. Innsiglar raka, eykur gljáa og kemur í veg fyrir að
hárið verði úfið. Krullurnar eiga eftir að elska þetta frábæra krem.
Vörunúmer: 36331

Curl Care Curl Enhancing froða
Kremuð froða sem gefur fyllingu og góðan raka. Mótar krullur og liði
með léttu haldi. Inniheldur kókosolíu, argan olíu og E vítamín.
Vörunúmer: 37421

Coconut Nourishing Body Wash
Mild kremkennd formúla með kókosolíu og E-vítamíni sem gefur
húðinni raka og gerir hana silkimjúka.
Vörunúmer: 34722

Cucumber & Aloe Refreshing Body Wash
Mild formúla með agúrku, Aloe vera og E-vítamíni sem gefur húðinni
raka og ljóma og gerir hana silkimjúka.
Vörunúmer: 34725

Lavender & Vanilla Relaxing Body Wash
Mild formúla sem róar húðina með lavender, vanillu og E-vítamíni.
Nærir húðina og gerir hana silkimjúka.
Vörunúmer: 34724

Shea & Cocoa Butter Moisturizing Body Wash
Mild hreinsandi formúla fyrir þurra húð með shea smjöri, kakósmjöri
og E-vítamíni sem læsir inni raka og gerir húðina silkimjúka.
Vörunúmer: 34723

