MILK YOUR HAIR
Milk Protein
1. Natural milk mask|milk powder protein compound for deep-repair
your hair:
The natural milk mask is specific for dry or damaged hair. It acts on
the internal and external hair structure, restructuring the cortex and
revitalizing the hair. Milk proteins amino acids bind with hair structure,
leaving hair strong and full-bodied.
.بودرة احلليب الطبيعي | بودرة حليب البروتني املركب إلصالح الشعر
 يعمل على بنية.ماسك حليب البروتني الطبيعي مخصص للعناية بالشعر اجلاف أو التالف
 وإعادة هيكلة الشعرة باإلضافة بأنه ينشط الشعر ويجعله قوي،الشعر الداخلية واخلارجية
.وكامل البنية
2. Natural mask base | restructuring mixing base for natural mask:
It’s a fluid restructuring base specifically formulated to mix with
powdered milk to obtain a creamy, soft and nourishing mask, with a
pleasant sweet milk fragrance. It’s composed of a conditioning base
enriched with avocado and rice oils, honey and fruit extracts, special
moisturizing agents, vitamin E. In combination with milk proteins
and amino acids, it acts on the internal and external layer of the hair
shaft, for intense and long lasting results. Leaving hair revitalized,
moisturized and shiny.
ماسك بالعسل والفواكه | للخلط مع ماسك بروتني احلليب الطبيعي
ِ
،وضع خصيصا ليتم مزجه مع بودرة بروتني احلليب الطبيعي للحصول على ماسك غني ومغذي
 وبروتيناتE  وفيتامني،يتكون من تركيب األفوكادو وزيوت األرز والعسل ومستخلصات الفواكه
 إلعطاء، كما يعمل على الطبقة الداخلية واخلارجية من الشعرة،احلليب واألحماض األمينية
. رطب وبراق، تاركاً الشعر نشيط،كثافة ونتائج طويلة األمد
Instructions of use:
Pour 40 ml of restructuring base into a bowl and add 20 ml of
powdered milk. Mix well and apply on clean towel dried hair. Leave
on for 5 to 10 minutes or 5 minutes with heat source. Comb and rinse
thoroughly.
:طريقة االستخدام
 مل من بودرة بروتني احلليب الطبيعي ثم يوضع20  مل من املاسك الطبيعي مع40 يتم خلط
)  دقائق حتت جهاز احلرارة ( انفرازون5  دقائق أو10 – 5  يترك ملدة.على شعر نظيف ورطب
.يتم شطف وجتفيف الشعر

