®

BEAUTIFUL SUSTAINABLE

Úžasně krásné, zdravé vlasy

reNeu scalp therapy™

Čistý štít pro vaši vlasovou pokožku. Tento jemný peeling vlasové pokožky odstraňuje nánosy a zbytky, čímž pokožku hlavy
obnovuje a oživuje. Phyto Colour Complex™, patentovaná směs rostlinných výtažků a esenciálních olejů, zintenzivňuje odstín,
živost a trvanlivost barvy, zatímco Phyto UV Shield™, exkluzivní směs rostlinných živin, chrání barvu před UVA a UVB zářením.
Může se používat 1x týdně nebo podle potřeby pro udržení a podporu zdraví pokožky hlavy i vlasů.
POUŽITÍ: Vlasy umyjte a napěňte pomocí reNeu shampoo™. Naneste reNeu scalp therapy™ přímo na pokožku hlavy a masírujte
konečky prstů. Nechejte působit 2 minuty a opláchněte. Následně aplikujte kondicionér reNeu condition™.

Čím je tato receptura speciální?
• Phyto Colour Complex: rostlinné výtažky obnovují přirozené zdraví a lesk, zintenzivňují
barevný odstín a prodlužují životnost barvy.
• Phyto UV Shield: patentovaná směs certifikovaných organických rostlinných výtažků
zlepšuje hloubku tónu, lesk a živost barvy. Esenciální oleje chrání před UVA a UVB
zářením a blednutím barvy.
• Výtažky z listů vavřínu (Laurus Nobilis) pomáhají čistit a osvěžovat pokožku hlavy.
• Mátový esenciální olej (Mentha Arvensis) prokrvuje pokožku hlavy. Obohacuje kožní
buňky a folikuly a napomáhá odstraňovat toxiny a oxid uhličitý.
• Výtažek z levandule zklidňuje pokožku a podporuje zdraví buněk.
• Výtažek z hrachu (Pisum Sativa) je známý tím, že eliminuje vypadávání vlasů a podporuje
zdravý vlasový růst.
• Olej z hroznových jader (Vitis Vinifera) díky vysokému obsahu kyseliny linoleové úžasně
hydratuje.
• Prášek z bambusových stonků (Bambusa Arundinacea) odstraňuje toxické nánosy z
vnějšího prostředí a odumřelé kožní buňky, čímž napomáhá nových zdravých buněk.
• Vůně je získávána z čistých esenciálních olejů z máty rolní, máty peprné a vanilky –
skutečná aromaterapie.

NEUMA používá pouze obnovitelné složky na rostlinné bázi - zanechává vás a vaše vlasy
krásnější. Naše řada profesionálních kosmetických produktů obsahuje složky, které usilují
především o to, aby neškodily - protože stejně jako vy, i my se staráme o planetu a vlasy.
ŽÁDNÉ syntetické parfemace, ftaláty, isothiazolinony, sulfáty, parabeny, bromidy, chlorid
sodný, 1,4-dioxan, lepek, neurotoxiny, sloučeniny hliníku, glykoly, zdroje formaldehydu,
močovina, karcinogeny ani látky znečišťující životní prostředí – důvěryhodná, udržitelná
značka.
•
•
•
•
•
•
•

obnovitelné, prospěšné a barvostálé ingredience na rostlinné bázi
certifikované organické extrakty
z 90 % recyklované obaly
certifikace na 100 % využití větrné energie
veganské
schválené organizací PETA
netestované na zvířatech

Protože na všem záleží… více informací na neuma.cz

