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VERD GELAT
Línia'verd' dels tractaments amb principi actiu biològic

 VERD GELAT és la nova línia verd de tractaments professionals ultrasensible, dedicats a
estilistes i totes les persones que prefereixen productes més naturals i més delicat, amb
Active Ecocertificatiche biològica i minimitzar el risc d'al · lèrgies i sbquo, al · lèrgies i
irritacions, amb una funció específica per al cuir cabellut sensible i l'impacte
mediambiental sensibilitzat i reduïda.
INEBRYA presentar tots els productes GELAT VERD constant i estricte control de
laboratori i producció per certificar formulacions sense SLS o SLES, parabens lliure,
sense colorants, sense fragància o perfum sense al · lèrgens, amb una quantitat de
níquel, el crom i el cobalt de menys de 1 part entre 1 milione.A completen la gamma
GREEN afegeix la nova línia POST - TRACTAMENT, amb l'objectiu de dedicar els cabells
acolorit i tractat químicament per a un programa específic d'ultra suau i natural, però
altament tècnica i professional.

 Sensitive Xampú 
Xampú Suavitzant per a pells sensibles. Té un detergent suau per ajudar a prevenir la
irritació.
 quadre :.  ampolles de 300 i 1000 ml

 LOCIÓ cuir cabellut sensible 
Loció calmant per la pell sensible, sense esbandir. Hidrata i suavitza el cuir cabellut
sensible i s'irrita, el que redueix la irritació i picor, i ajuda a restaurar el pH natural de la
pell després de tractaments químics.
 quadre :.  de l'ampolla de bec amb 125 ml

 SUAU SHAMPOO HUMITAT 
Xampú Hidratant per a tot tipus de cabell. Hidrata per descomptat, profundament nodreix i
suavitza efectivament, portant minerals i polisacàrids per fer el seu pèl més tonificat i vital.
 quadre :.  ampolles de 300 i 1000 ml

 MÀSCARA D'HUMITAT INTENSIU 
Mascareta nutritiva acció intensiva. Efectivament desembolica i nodreix tot tipus de cabell,
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deixant-lo suau i flexible.
 quadre :.  ampolles de 300 i 1000 ml
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