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Få maksimal varmebeskyttelse med den nye
Bamboo Spray fra Alterna
BAMBOO SMOOTH ANTI-BREAKAGE THERMAL PROTECTANT SPRAY
TERMISK BESKYTTELSE OP TIL 220°
Bamboo Smooth Anti-Breakage Thermal Protectant Spray med økologisk bambus ekstrakt og
Kendi Oil er en let spray, der styrker og reparerer håret omgående. Er rigtig god til alle
hårtyper, der har tendens til spaltede hårspidser. Uundværlig for alle der udsætter deres hår
for varmestyling.
FAKTA:
Termisk beskyttelse op til 220°, hvilket er den højeste beskyttelse der findes på markedet.
Alle Bamboo produkterne er UDEN: Sulfater, natriumklorid, parabener, phthalater, gluten,
syntetiske farvestoffer, mineralsk olie, petrolatum, DEA, TEA & PABA.
125 ml.
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ANVENDELSE:
Kan anvendes i fugtigt eller tørt hår. I fugtigt hår, sprayes produktet jævnt i hele håret. I tørt
hår, fordeles produktet først i håndfladerne inden det fordeles i håret.
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TIPS:
Skal pumpes hurtigt ud af flasken for at fordele produktet jævnt.
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