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Caviar Photo‐Age Defense - en innovativ
leave‐in serum fra Alterna
Photo-Age Defense 60 ml
Luksus dagcreme til håret. Vi kender princippet om dag og natcreme i forbindelse med
hudpleje, men nu har du også muligheden for at yde dit hår samme beskyttelse døgnet rundt.
Photo‐Age Defense virker som en genoprettende dagcreme, der effektivt beskytter hårstrået.
FAKTA:
Photo‐Age Defense er en innovativ leave‐in serum.
Indeholder små mikroperler, der beskytter mod UVA/UVB og kunstige lyskilder.
Genopretter skader på hårstrået og gør håret stærkere og glattere. Forebygger fremtidige
skader ved at skabe en ydre barriere, som forhindrer frie radikalers indtrængen. Håret
efterlades skinnende, blødt, styrket og beskyttet.
UDEN: Sulfater, natriumklorid, parabener, phthalater, gluten, syntetiske farvestoffer,
mineralsk olie, petrolatum, DEA, TEA & PABA.
ANVENDELSE:
Anvendes i fugtigt hår. Fordeles jævnt i håret, som herefter kan styles som ønsket med andre
styling produkter.
TIPS:
Brug Photo‐Age Defense om dagen og Caviar Overnight Hair Rescue om natten for optimalt
resultat.
VEJL. UDSALGSPRIS: 359,-
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