NATULIQUE je značka dánské přírodní profesionální kosmetiky, která je jedinečná svou čistotou a vynikajícími výsledky. Obsahuje 98%
ingrediencí přírodního původu a nenajdete v ní žádné škodlivé kosmetické složky jako jsou amoniak, SLS, parabeny, parafín a další. Kosmetika a
barvy obsahují vysoký podíl bio certifikovaných a přírodních extraktů a esenciálních olejů, které vlasy dokonale regenerují, dodávají jim přirozený
vzhled a jedinečný lesk. To vše s maximálním ohledem a šetrností ke zdraví klientů i k životnímu prostředí - Natulique profesionální vlasová
kosmetika obsahuje v celosvětovém srovnání nejnižší podíl “chemie”.

NATULIQUE PERMANENTÍ BARVY BEZ
AMONIAKU

NATULIQUE VLASOVÁ PÉČE

NATULIQUE VLASOVÝ STYLING

“Méně chemie – lepší výsledky”

“Je to bio - je to bezpečné”

“Šetrný ke zdraví klientů i kadeřníků plněno biomasou”

Profesionální barvy NATULIQUE jsou navrženy
se zaměřením na přírodní ingredience. 92%
složení barev jsou ingredience přírodního
původu - bio certifikované a přírodní extrakty a
oleje (pšeničný protein, olej ze slunečnicových
semínek, jojobový olej a olej z meruňkových
semínek a další).

Vlasová péče Natulique (šampony a
kondicionéry) mají jako jediná profesionální
vlasová péče bio certifikaci (360 BIOCERT
ORGANIC).

Toto velmi jemné a účinné složení barev dodává
vlasům během barvení výživu a jedinečný lesk.
Výsledky uspokojí i ty nejnáročnější klienty a to
vše s maximálním ohledem na jejich zdraví i
životní prostředí.
Barvy jsou 100% bez amoniaku, bez sulfátů a
bez parabenů.

Obsahují 95 - 100% certifikovaných přírodních
ingrediencí. Vlasová péče je velmi jemná, šetrná
a určena pro všechny typy vlasů. Šampony a
kondicionéry napomáhají “detoxikaci” vlasů zbavují je nánosů silikonů a dalších nežádoucích
chemických složek. Její pravidelné používání
napomáhá regeneraci vlasů a pokožky hlavy.

Vlasová péče je bio certifikovaná.

Natulique stylingové přípravky jsou vyrobeny v
souladu s náročnými požadavky na přírodní,
bezpečné a certifikované ingredience s
minimem chemických složek. Představují tak
přírodnější, čistší a zároveň velmi účinnou
alternativu pro vlasový styling.
Stylingové přípravky obsahují bio certifikované
ingredience napomáhající krásnému a
přirozenému vzhledu vlasů a splňují
nejnáročnější požadavky pro každodenní
úpravu vlasů.
Styling je zcela bez sulfátů, parabenů a parafínu.

