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150 ml          
            34,00 zł 

150 ml          
            34,00 zł 

1 2

Wlej Be Mineral Hair Resurrection  
Restructuring lub Plumping Lotion do
do zbiornika prostownicy, ustaw tem- 
peraturę do 230 °C. Zacznij stylizację.

250 ml      22,00 zł   
1000 ml    39,00 zł

250 ml         25,00 zł 
1000 ml       39,00 zł

Nałóż na wilgotne włosy Szampon Be Mineral  
Hair Resurrection. Obficie spłucz wodą i powtórz 
mycie.
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Nałóż Maskę Be Mineral Hair Resurrection, pozo- 
staw na 1 minutę i spłucz.
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POLYMERIC MULTIFUNCTIONAL

S T E P  B Y  S T E P

150 ml          
            31,00 zł 

150 ml          
            31,00 zł 

BE MINERAL
Odbudowujący spray mineralny  
Mineralizing Restructuring Spray 

Aktywowany termicznie, wielofunkcyjny 
spray z systemem Cuticlex i Pentavitin. 
Uzupełnia kurację Be Mineral i przedłuża 
odbudowujące efekty zabiegu pozosta-
wiając włosy zdrowe i pełne energii.
Sposób użycia: Po zastosowaniu szam-
ponu i maski Be Mineral, aplikować spray  
na mokre włosy, a następnie wysuszyć.  

BE MINERAL 
Odżywczy spray mineralny 
Mineralizing Plumping Spray

Aktywowany termicznie, wielofunkcyjny  
spray z systemem Cuticlex i Pentavitin.  
Uzupełnia kurację Be Mineral i przedłuża
regenerujące efekty zabiegu pozostawia- 
jąc włosy zdrowe i pełne energii.
Sposób użycia: Po zastosowaniu Szam-  
ponu i Maski Be Mineral, aplikować spray 
na mokre włosy, a następnie wysuszyć. 

 

4 Po każdych dwóch zabiegach trzeba  
wlać do zbiornika Be Mineral Deter- 
gent i włączyć prostownicę. Pozostało-
ści  usunąć wilgotną ściereczką.

250 ml          
            20,00 zł 
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BE CURATIVA 
Szampon kojąco - oczyszczający
Curativa Soothing Shampoo

Delikatny, przyjazny dla skóry szam -  
pon z ozonowanymi olejkami ete- 
rycznymi. Łagodnie oczyszcza bardzo  
wrażliwą skórę redukując zaczerwie-
nienie i swędzenie. Sprawia, że włosy  
stają się bardziej sprężyste. 
Sposób użycia: Niewielką ilość  szam-
ponu nanieść bezpośrednio na mokrą 
skórę głowy i masować. Następnie 
spłukać i powtórzyć  aplikację. Pozo-
stawić szampon na minutę i ponownie 
spłukać.

BE CURATIVA
Kuracja powstrzymująca wypadanie 
włosów 

Częstym powodem przedwczesnego wy-  
padania włosów jest nagromadzenie tok- 
syn. To powoduje osłabienie podskórnej  
mikro-cyrkulacji krwi i niedotlenienie tka-
nek, co prowadzi do zmniejszenia elastycz-
ności skóry i ogranicza możliwości rege- 
neracji cebulek włosów.
Regularne stosowanie 3-stopniowej Kura- 
cji Regenerującej skutecznie przeciwdzia- 
ła odkładaniu się toksyn. Kuracja wnika 
głęboko w skórę głowy i usuwa toksyny 
rozluźniając ich wiązania i zapobiegając 
ich nagromadzeniu w przyszłości.  Skóra 
głowy pozostaje zdrowa i oczyszczona,  
a włosy silne i pełne energii.

BE CURATIVA 
Balsam łagodzący
Soothing Lotion

Kojący balsam łączący olejki ete- 
ryczne z ozonowaną oliwą z oliwek.  
Normalizuje pracę skóry głowy   
zmniejszając zaczerwienienie i swę- 
dzenie. 
Sposób użycia: Po umyciu włosów 
Szamponem kojąco - oczyszczają- 
cym Be Curativa, nałożyć balsam 
bezpośrednio na skórę głowy, deli- 
katnie masować, następnie spłukać.

89,00 zł 

100 ml          
            24,00 zł 

89,00 zł 
100 ml          
            21,00 zł 

BE CURATIVA
Kuracja przeciwłupieżowa - oczyszcz- 
ająca 

Częstym powodem nadmiernej produkcji 
sebum i łupieżu jest nagromadzenie tok- 
syn. To powoduje zaburzenie funkcjonowa- 
nia gruczołów łojowych, co w konsekwen- 
cji doprowadza do odkładania się sebum  
i łupieżu na skórze głowy.
Regularne stosowanie 3-stopniowej Kuracji
Oczyszczającej Be Curativa skutecznie prze- 
ciwdziała odkładaniu się  toksyn. Kuracja wni-  
ka głęboko w skórę głowy i usuwa toksyny  
rozluźniając ich wiązania i zapobiegając ich  
nagromadzeniu w przyszłości. Skóra głowy 
pozostaje zdrowa i oczyszczona, a włosy silne 
i pełne energii.
 


