
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 500, Άλιμος, Αθήνα, 17456

Τηλ: 210-9606536-7, 210-9630636, FAX: 210-9606538 

E-mail: info@yanniextensions.gr

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

www.yanniextensions.gr | www.lacomchir.gr

AVOCADO - LIME - UV FILTER

Βουτιά στο καλοκαίρι με την 
Olea Summer!

Η Olea Summer προστατεύει τα μαλλιά από την καταστροφή 
που προκαλούν οι ακτίνες του ηλίου και προσφέρει βαθιά 

ενυδάτωση αντιμετωπίζοντας την ξηρότητα που προκαλείται 
από τον ήλιο, το χλώριο και το αλάτι. 

Έτσι, τα μαλλιά σου είναι 
πιο απαλά, πειθαρχημένα, με ελαστικότητα.

(  )AVOCADO
Κατά της ξηρότητας των μαλλιών τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 LIME ( )
Λαμπερό και αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

 UVA / UVB φίλτρα ( )
Προστασία των μαλλιών κατά την έκθεση στον ήλιο UVA - UVB

Protection

Λάδι Προστασίας μαλλιών -100ml.

Ειδικό λάδι για τη θάλασσα και την πισίνα.
Ενυδατώνει τα μαλλιά χωρίς να βαραίνει. 
Αδιάβροχο με αντιηλ. φίλτρα UVA & UVB.
Δημιουργεί προστατευτικό φράγμα ενάντια 
στα άλατα, το χλώριο, τον ήλιο & τον άνεμο. 
Διασφαλίζει απαλότητα και άνετο βούρτσισμα.

Hair Protective Oil
(avocado & lime)

UVA - UVB
Protection

After Sun Hair Mask
(avocado & lime) 

Μάσκα Μαλλιών -200ml
 
Θρέφει σε βάθος και επανορθώνει 
τα μαλλιάμετά την έκθεση στον ήλιο, 
τα άλατα και το χλώριο. 
Προσφέρει απαλότητα, ζωντάνια και λάμψη.

Shampoo and Shower Gel
(avocado & lime)

Σαμπουάν και Αφρόλουτρο -300ml.

Απομακρύνει ολοκληρωτικά τα άλατα και 
το χλώριο. 
Διατηρεί τη ζωντάνια και φυσική λάμψη
στα μαλλιά.
Χαρίζει ταυτόχρονα απαλό καθαρισμό.
Ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας.
Αίσθηση μοναδικής ευεξίας στο δέρμα.

Hair & Body

Moisturizing Serum 3 in 1
(avocado & lime) 

Serum ενυδάτωσης 3 σε 1 -100ml.

Τριπλής δράσης: 
Προστατεύει τα μαλλιά από εξωτερικούς 
παράγοντες. 
Μειώνει το φριζάρισμα. 
Παρέχει ενυδατική δράση στο σώμα 
μετά την έκθεση στον ήλιο, χαρίζοντάς 
μεταξένια υφή.

Hair & Body

ΚΩΔ: 11014 300ml

ΚΩΔ: 11339 200ml

ΚΩΔ: 11214-1 100ml

ΚΩΔ: 11214 100ml
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