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הכשרות לטיפולים דרמו קוסמטיים לקוסמטיקאיות במכשורים מתקדמים

 ,SLS סדרת הטיפוח לשיער מכילה שמפו טיפולי מצמחים ללא
פרבנים או סופלמנטים. הצמחים הטריים מזינים את השיער 

ומעניקים לו ברק וסביבה מאוזנת לצמיחה.
הסדרה כוללת קרם קונדישינר לריכוך ועיצוב השיער המשלב בין 

צמחים לאגוז ציה. ניתן לשימוש גם ללא שטיפה ולא יוצר שומניות
כמו כן ישנה מסיכה הזנה המכילה מולטי וויטמין המכילה קופלקס 

שמנים ואומגה 3 ו6 לשיפור מרקם השיער וטיפול לשיער יבש 
ופגום.

לבעלי בעיות קרקפת שומניות וקשקשים פותח השמפו לטיפול 
בבעיות קרקפת בריח מרענן אשר מנקה ביסודיות את הקרקפת 

ומסייע במניעת הצטברות סבום וקשקשת.
מזו סרום לשיער מכיל פפטידים פעילים וחומצה היאלורונית אשר 

מסייעים לשיקום השיער וצמיחה מחודשת, מומלץ גם לטיפול 
מזותרפיה המשלים את תהליך הטיפול לשיקום השיער.

מזו סרום לפנים קומפלקס פפטידים 
לחידוש עור הפנים מכיל 3 סוגי פפטיד 

ייחודיים המופקים במעבדה ממקור 
טבעי. הפפטידים שהם חלבונים 

פועלים לחידוש תאי העור ומאזנים 
את הטקסטורה של העור והם חומרים 

פעילים לטיפול ומניעת קמטים 
וקמטוטים.

המזו סרום לפנים מכיל חומצה 
היאלורונית בריכוז גבוה ואקטואין 

חומר המשקם את העור מנזקי השמש, 
מומלץ לשמוש פעם בשבוע בהחדרה 

בדרמפן או בדרמה רולר מחטים עם 
תקן.

מכילה סדרת קרם יום, קרם לילה, סרום קרם 
מועשרת קוויאר שחור, אבקת פנינים, חומצה 

היאלורונית, צמחים וויטמינים ומינרלים .
הסדרה מומלצת לשימוש יומיומי מזינה 

ומשפרת את מרקם העור ולא יוצרת שומניות 
יתר.

הסרום ליפטינג פותח למתיחת העור וחידושו 
מכיל פפטידים חומצה היאלורונית ומינרלים 

אשר מאזנים את העור ומסייעים במניעת 
קמטים וקמטוטים.

מומלץ לשימוש יומיומי מגיל 25 ומעלה.

סדרת הטיפוח לשיער סדרת הטיפוח לפניםמזו סרום לפנים

פותח כדי לשקם ולעבות 
את סיבי השיער בזקן 

והגבות.
המוצר מכיל שני סוגי 

פפטידים, למינאריה - אצות 
חומות, חומצה היאלרונית 

בריכוז בינוני, ויטמנים 
ומינרלים יחודיים.

מומלץ לטיפול ביתי עם 
דרמה רולר מחטים עם תקן 

לתוצאות מקסימליות.

פול לאשס לריסים מבית ענת אלקין לשיקום 
וחיזוק סיב השיער בריסים.למראה עבה 

וצפוף ומודגש.
את יכולה התחיל עם הריסים שלך מעולם לא 

היו מושלמות כל כך וארוכות
הפול לאשס הוא תכשיר המכיל פפטידים 

שהם הפרדה של תאי חלבון במעבדה ממקור 
טבעי שנחקרו בהשפעתם על סיבי השיער 

בריסים לריסים מלאים וחזקים.

ועכשיו 
ב-50% הנחה
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