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K1-XAMPÚ
Imprescindible per al cabell molt arrissat és tractada i cabell danyat. Preparar el
tractament del cabell tractament màscara. Profundament neta la cutícula eliminació de
residus i les impureses que s'adhereixen a la tija del cabell. Gràcies a la queratina i
vitamina E 'regenera' recull i crea una beina protectora en l'eix del cabell.
embalatge: tub de 250 ml.

K2-QUERATINA MÀSCARA
Condicionat màscara queratina i vitamina e. regenera recull i crea una beina protectora en
l'eix del cabell així es defensa contra agressions externes (físics i químics).
embalatge: tub de 250 ml.

K3-FRIZZA CREMA
Crema Frizza és gràcies als ingredients actius' de forma i cos al cabell naturalment
arrissat o Kinky és amb permanent. També es pot utilitzar per acabar d'assecat "surt pèl
definit. Ha d'esbandir.
embalatge: tub de 150 ml.

K1 INTENSIU-XAMPÚ
Detergent formulat amb substàncies relacionades amb sèu 'queratina' monoica de Tahití i
vitamina e. neteja profundament la cutícula eliminació de residus i les impureses que
s'adhereixen a la tija del cabell. A causa del seu pH alcalí (pH = 8-8 ' 3) és capaç d'obrir la
cutícula de les fibres del cabell que permet una major absorció dels ingredients actius que
figuren en aquest producte.
embalatge: ampolla 1000 ml amb dosificador.

K2 MÀSCARA INTENSIU
Condicionat queratina màscara (pH 4-4 ' 5) ' monoica oli i vitamina E; regenera recull i
crea una beina protectora en l'eix del cabell. Producte per ser utilitzat com un suplement a
la K1 xampú de tractament intensiu. Va ser formulat per nodrir i hidratar el cabell.
embalatge: ampolla 1000 ml amb dosificador.
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K2h-FRIZZA
llarga vida a queratina i vitamina E
Versatilitat de K2H:
• MENYS durada llum SUAVITZAT: un procediment simple li permet treure l'esmalt-los i
fer-los més gran "arbre de Júpiter.
• INTENSE SUAVITZAT més DURADORS: amb l'ús de la placa s'estén el cabell deixant-
la suau i brillant. Dura fins a 6 mesos.
paquet: tub de 175 ml.
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