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 tractament de la queratina natural per al cabell
Formulat per enfortir el fol · licle del pèl amb un enllaç queratinoso per promoure la curació
del cabell, el bloqueig dels efectes de la humitat i evitar toxines del medi ambient entre en
el cabell. La seva formulació s'activa a una temperatura més baixa que el tractament
natural i és extremadament suau i eficaç per als cabells ros.

 Xampú 
formulat amb un pH alt nivell
Elimina tots els residus i les impureses que s'adhereixen al cabell. També obre la cutícula
suficient per donar-li la màxima capacitat d'assimilació del tractament de la queratina
natural a base de Tractament Suavitzant Keratina natural.
 quadre :.  946 ml ampolles

 queratina Care Xampú
basat queratina 
Desproveït de clorur de sodi per a després del tractament. Formulat amb la proteïna de la
queratina per a una protecció duradora.
embalatge :. ampolla de 946 ml 

  queratina Care Condicionador
basat queratina 
Creat amb nutrients i proteïnes seleccionades. Formulat per treballar en harmonia amb la
queratina de la proteïna per mantenir el pèl brillant i esponjós.
 quadre :.  400 ml ampolla

 QUERATINA COLOR CURA XAMPÚ 
 xampú a base de queratina 
Dissenyat per a cabells acolorits, per mantenir vibrant per més temps. El clorur de fórmula
/ sodi, lliure de sulfat elimina suaument la brutícia i l'acumulació sense malmetre el teu
cabell.
 quadre :.  400 ml ampolla
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 QUERATINA COLOR Care Condicionador 
 basat queratina 
Dissenyat per hidratar i protegir el color del cabell. Formulat amb proteïna de soja
especial, el blat i queratina per donar una alimentació duradora i protegir el teu cabell de
la calor d'assecadors, arrissadors calents i allisadors.
 quadre :.  400 ml ampolla
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