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NATURAL TECNOLOGIA: NUTRITIU

-Xampú pH 5,5
per deshidratat pèl de la pell i per a sec i trencadís
Xampú sec del cuir cabellut i el cabell sec i trencadís cabell està desestructurada. Conté
extractes de petitgrain mandarí ylang i sàndal dels raïm fitoceutici , tensioactius lleu, els
olis essencials.
envasos: ampolles de 250 i 1000 ml.

REESTRUCTURACIÓ MIRACLE-pH 4,5
tot tipus de cabell deteriorat fortament
Reparació de sèrum per al cabell molt malmès. Conté extractes de petitgrain mandarí
ylang i sàndal dels fitoceutici raïm , hidrolitzat queratina queratina combinat amb, olis
essencials.
envasat: ampolla 1000 ml.

VEGETARIANA MIRACLE-pH 4
crema hidratant per a cabell sec i trencadís
Condicionador per al cabell trencadissa i fràgil , desestructurat. Conté extractes de raïm
fitoceutici , arròs acai oli i olis de essencials de , jojoba oli i ametlles mantega,
Passionflower, petitgrain mandarí ylang i sàndal.
envasat: flascó de 250 ml.

Gelea Reial cabell PLUS-pH 4,4
terme sensibilitzades i deshidratat pell
Multi-actiu aquest complex fins i tot després de la purificació tractament. Terme per
professionals i al detall.
instruccions d, ús: girar el CAP fins al trencament de l, anell i prémer , agitar l, aplicador
i s, apliquen a cuir cabellut massatge.
envasat: 8 ml vials de caixa de 6 PCs.

PH de PLUS-5 VIVINT la enzim infusió
pèl suau és nodrida i protegida
Fluid hidratant per protegir i desentranyar el cabell sec i malmès. Conté extractes dels
fitoceutici raïm olis essencials de petitgrain mandarí i flor de cotó ylang ylang , sod, .
Sense esbandir.
envasos: ampolla amb gas 100ml de polvorització bomba.
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HAIRBUILDING PAK-pH 4
reestructuració per a cabell sec i malmès
Apte per a reestructurar i nodrir els cabell profund , dóna brillantor i suavitat gràcies a
extractes de raïm fitoceutici, omega 9 , queratina, olis essencials de petitgrain mandarí i
ylang ylang.
envasat: flascó de 250 ml.
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