Coconut Milk & African Marula Tree Oil sjampó
Sjampó sem nærir og endurheimtir náttúrulegan raka hársins.
Lúxus blanda af kókoshnetumjólk og afrískri Marula Tree olíu gefur
mikinn raka og hlúir að hárinu svo það líti sem best út. Milt
sjampó sem hreinsar hárið án sterkra efna og undirbýr það fyrir
heilbrigðan og mjúkan stíl.
Vörunúmer: 14000

Coconut Milk & African Marula Tree Oil næring
Djúpnærandi vökvi sem vinnur á sérlega þurru hári. Lúxus blanda
af kókoshnetumjólk og afrískri Marula Tree olíu gefur mikinn raka
og hárið á þér verður eins og stöðugt hafi verið dekrað við það.
Næring sem gefur einstaklega mikinn raka og það án sterkra efna
og undirbýr það fyrir heilbrigðan stíl.
Vörunúmer: 14001

Coconut Milk & African Marula Tree Oil smoothing cream
Lúxus blanda af kókoshnetumjólk og afrískri Marula Tree olíu gefur
mikinn raka og næringu. Hjálpar til við að halda úfnu hári í
skefjum, heldur greiðslunni með náttúrulegu haldi og mjúkum stíl.
Vörunúmer: 14002

Royal Honey & Kalahari Desert Melon sjampó
Sjampó sem verndar hárið og kemur í veg fyrir slit. Ljúffeng
blanda af Royal hunangi & Kalahari eyðimerkurmelónu hjálpar til
við að lagfæra skemmt hár og endurheimtir teygjanleika.
Náttúrulegt sjampó sem hreinsar og styrkir hárið án sterkra efna
og bætir hárið á heilbrigðan hátt.
Vörunúmer: 14006

Royal Honey & Kalahari Desert Melon næring
Næring sem lagfærir og kemur í veg fyrir slit og skemmdir. Ljúffeng
blanda af Royal hunangi & Kalahari eyðimerkurmelónu hjálpar til
við að lagfæra skemmt hár og viðheldur eðlilegum raka og gljáa án
sterkra efna.
Vörunúmer: 14007

Royal Honey & Kalahari Desert Melon Leave-in næring
Næring sem hámarkar og eykur mýkt. Ljúffeng blanda af Royal
hunangi & Kalahari eyðimerkurmelónu lagfærir skemmt og slitið
hár og viðheldur mýkt og viðráðanleika.
Vörunúmer: 14008

Matcha Green Tea & Wild Apple Blossom sjampó
Hreinsisjampó sem auðgar andoxunarefni hársins og hársvörðsins,
nærir og djúphreinsar. Fjarlægir uppsöfnuð óhreinindi og fitu án
sterkra efna. Undirbýr hárið fyrir tandurhreinan og ferskan hárstíl.
Vörunúmer: 14020

Matcha Green Tea & Wild Apple Blossom næring
Hreinsandi næring sem auðgar andoxunarefni hársins og nærir.
Endurheimtir nauðsynlegan raka og býr hárið fyrir tandurhreinan
og ferskan hárstíl.
Vörunúmer: 14021

Matcha Green Tea & Wild Apple Blossom hármaski
Djúpnæring sem auðgar andoxunarefni hársins. Þessi djúpnæring
nærir einstaklega vel og er hjálpartæki við að lagfæra slitna enda
hársins.
Vörunúmer: 14022

Passion Fruit Kombucha sjampó
Spennandi blanda sem endurvekur náttúrulegt ástand hársins.
Nærandi sjampó sem endurlífgar ljóma hársins og gefur líflegan
gljáa.
Vörunúmer: 14031

Passion Fruit Kombucha næring
Spennandi blanda sem endurvekur náttúrulegt ástand hársins.
Hárnæring sem endurlífgar ljóma hársins og gefur líflegan gljáa.
Vörunúmer: 14032

Passion Fruit Kombucha Leave-in Tonic
Spennandi blanda sem endurverkur náttúrulegt ástand hársins.
Þessi 3-in-1 næring leysir úr flækjum, eykur gljáa og veitir vörn
gegn hitatækjum.
Vörunúmer: 14033

Tahitian Gardenia Flower & Mango Butter sjampó
Náttúrulegt sjampó sem hreinsar hárið á mildan hátt án þess að
þyngja liðina og undirbýr hárið fyrir ótrúlega líflegan stíl. Yndisleg
blanda af Thahitian gardeníu og mangó smjöri varðveitir
náttúrulega liði og krullur.
Vörunúmer: 14009

Tahitian Gardenia Flower & Mango Butter næring
Yndisleg blanda af Thahitian gardeníu og mangó smjöri hjálpar til
við að varðveita náttúrulegar krullur og liði. Náttúruleg næring
sem þyngir ekki hárið og undirbýr það fyrir líflegan og fallegan stíl.
Vörunúmer: 14010

Tahitian Gardenia Flower Combing Cream
Krullukrem sem varðveitir náttúrulegar krullur og liði. Tryggir
mýkt, hjálpar til við að leysa úr flækjum, vinnur á úfnu hári og
undirbýr það fyrir líflegan stíl. Mild formúla sem gefur fallegan
gljáa og hentar til daglegrar notkunar.
Vörunúmer: 14011

Blue Sea Kale & Pure Coconut Water sjampó
Sjampó fullt af vítamínum og steinefnum sem sér til þess að hárið
helst heilbrigt og glansandi. Hreinsar hárið án sterkra efna, gerir
það viðráðanlegt og blæs í það lífi. Hentar sérlega vel fíngerðu
hári.
Vörunúmer: 14017

Blue Sea Kale & Pure Coconut Water næring
Næring sem býður upp á þyngdarlausa meðferð, full af steinefnum
og vítamínum. Veitir mikinn raka án sterkra efna og gerir hárið
viðráðanlegt, létt og lifandi. Þyngir ekki fíngert og lint hár.
Vörunúmer: 14018

Sicilian Blood Orange & Black Currant sjampó
Miðjarðarhafsblanda sem hjálpar til við að endurheimta mýkt
hársins. Hreinsar hárið varlega og endurlífgar þurrt og úfið hár og
gerir það silkimjúkt.
Vörunúmer: 14035

Sicilian Blood Orange & Black Currant næring
Miðjarðarhafsblanda sem hjálpar til við að endurheimta mýkt
hársins. Hreinsar hárið varlega og endurlífgar þurrt og úfið hár og
gerir það silkimjúkt.
Vörunúmer: 14036

Bamboo Charcoal sjampó
Styrkjandi blanda sem stuðlar að jafnvægi hársins og hársvarðar.
Hreinsar vel uppbyggð óhreinindi en heldur jafnframt náttúrulegu
ástandi hársins. Milt en kröftugt hreinsisjampó sem inniheldur
98% af náttúrulegum efnum.
Vörunúmer: 14026

Bamboo Charcoal næring
Styrkjandi blanda sem stuðlar að jafnvægi hársins og hársvarðar.
Hreinsar vel uppbyggð óhreinindi. Mild en kröftug næring sem
inniheldur 98% af náttúrulegum efnum.
Vörunúmer: 14027

