االحرتايف
مجموعة الربوتني 1×3

تعيد تركيب الشعر من الجذور وحتى األطراف ،وتغذيه بفضل " "Petraمجموعة الربوتني من بيرتا
اعتوائها عىل تركيبة كثيفة من الكرياتني والربوتني .يصبح شعركم أكرث حيوية ،وملعانًا ،وأكرث كثافة .مينع
.تكون قرشة الشعر والتساقط ،ومينح الشعر أملس بدون تجاعيد

www.petraprofessional.com

االحرتايف

شامبو الكرياتني
منظف ومجهز للشعر

:1مقر

AR

خصيصا من أجل تنظيم شعرك بشكل فعال .يقوم
شامبو التنظيف من مجموعة بروتني بيرتا ،صمم
ً
بتنظيف الشعر من االتساخات والدهون باحرتافية ورقة .ال يتسبب يف رضر للشعر ،بفضل تركيبته
الخاصة التي ال تحتوي عىل األمالح والكابريتات والربابني .تركيبته املتطورة تساعد يف منع تكون قرشة
الشعر .يجعل شعركم يحصل عىل مظه ًرا أكرث حيوية وأكرث صحة وملعان مام كان عليه يف السابق.
.مناسب لالستخدام اليومي

مجموعة الربوتني

:2مقر

AR

الكرياتني هو نوع الربوتني املوجود يف شعرنا ،ويجعل الشعر أملس ،ويكسبه مظه ًرا حيويًا وكثافة.كريم
العناية بالكرياتني من مجموعة بروتني بيرتا يساعد شعرك عىل أن يبدو حيويًا وصح ًيا من خالل منح
.شعرك مظه ًرا طبيع ًيا والم ًعا بفضل الربوتينات والكرياتني الذي يحتوي عليه
مع العناية بالكرياتني ،تصبح خيوط الشعر الرقيقة أكرث سمكًا وتحصل عىل مظهر ناعم .سوف يتالىش
الشعر املعالج بشكل خاص بعد هذه العمليات .مع العناية بالكرياتني ،يتم تطبيق رعاية فريدة عىل
شعرك املترضر بشكل مفرط .مينع تساقط الشعر .مينع شعرك من التساقط والتكرس من خالل توفري
املرونة وتقوية شعرك .يجعل شعرك يبدو صح ًيا وقويًا عن طريق صنع بوتوكس الشعر .يساعد عىل
متشيط شعرك بسهولة .يساعد كريم الكرياتني للعناية من مجموعة بروتني بيرتا عىل فرد شعرك .بهذه
.الطريقة ،ميكنك الحفاظ عىل شعرك مفرو ًدا لفرتة طويلة .لالستخدام االحرتايف

قناع الشعر  -الكرياتني

:3مقر

AR

قناع الشعر من مجموعة بروتني بيرتا ،تجعل شعركم يحصل عىل ملم حريري ومظهر المع ،بفضل
تركيبته املكونة من الفيتامينات والربوتني والكرياتني .بفضل الربوتينات الطبيعية والكرياتني الذي يحتوي
عليه ،فإنه ال يتلف شعرك .يساعدك عىل العناية بشعرك بالكامل .مينع التآكل والتكرس الذي قد ينجم
عن العمليات املطبقة عىل شعرك .يساعد يف الحفاظ عىل توازن الرطوبة املوجودة يف شعركم .مناسب
.لالستخدام اليومي

