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SELIÀR ROSSA
ARGAN CABELL SECRET

3bteam-Brasil Cacau experiència estètica , Seliàr, és un ritual de bellesa harmònic i
elegant per al cabell amb oli d, Argan que protegeix , illumina, dels menjars reforça i
revitalitza tot tipus de cabell sense sospesar-lo. Ric en vitamina E és un poderós
antioxidant natural , actua com una barrera contra l, envelliment, defensant el seu cabell
de Alliberen els radicals. Totes les formulacions es reforcen també amb lli, oli de llavor és
conegut per la seva màgia propietats suavitzat que fa pèl suau sedós i brillant
esplèndidament , . Finalment , la seda proteïnes són eficaços per a la seva nodrir i
reestructuració , propietat donar cos i força sense sospesar-lo.
SELIÀR està dividida en 3 famílies: rossa ARGAN , QUERATINA, .

SELIÀR ROSSA
Argan & platí
Rituals de bellesa que s, aprofita de la sinergia perfecta de platí , Oli d, Argan, principis
actius dels llavor de lli l, oli i seda proteïnes apuntalament totes les formulacions. Ideal per
a , blanquejats pèl rossa i subratllat. També en els cabells blancs i grisos.

Brillantor de xampú-xampú rossa
Suaument neteja regenera , neutralitza indesitjats tons grocs i engegar el ros, les ratlles i
els contrastos de color s, intensifica.
paquet: sachet 15 ml , ampolles de 350 i 1000 ml.

Brillantor condicionador d, aire rossa
Detangles nodreix i intensament , neutralitza indesitjats tons grocs i engegar la rossa,
regenera les ratlles i s, intensifica els contrastos de color sense sospesar-lo.
paquet: sachet 15 ml , ampolla de 350 i 1000 gerra ml.

ROSSA brillantor sèrum-sèrum
Counteracts l , elimina el Frizza, disciplinant indesitjats reflexes grocs i protegint el cabell
durant estilisme.
envasat: sachet 3 ml i ampolla de 100 ml.
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