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RAYWELL DESPRÉS DEL COLOR ARGAN I KERATINA
línia de renovació per a cabells de colors i tractats

L'oli d'argània s'utilitza en cosmètics i productes capil·lais gràcies a les seves propietats
antioxidants hidratants i altament elasticitzants. Aquest oli s'extreu dels fruits d'Argania
Spinosa que creix exclusivament al Marroc. S'utilitza principalment en pèl sec trencadís
que és fràgil i no té brillantor perquè li dóna força i hidratació. Alimentar les fibres
capil·lades dóna al cabell brillantor i flexibilitat' lluites dividides i sequedat. La queratina és
una proteïna natural i principal que costa cabell. Es compon de llargues cadenes
d'aminoàcids emmarcats per vitamines i oligoelements. Les cadenes de queratina creen
filaments helicoïdals que donen solidesa i vigor al cabell, en definitiva, aquest aspecte sa i
fort que tot cabell ha de tenir. Agents externs com el smog' la forta calor de l'assecador i
els productes de mala qualitat fan que el cabell que perd queratina, per la qual cosa avui
dia és cada vegada més imprescindible portar amb tractaments i productes específics la
queratina natural als cabells danyats i tractats.

XAMPÚ DESPRÉS DEL COLOR
Detergent cremós capil·lar amb oli d'argània i queratina àcida pH. Té un efecte rentat i
condicionament sobre el cabell de color i tractat.

MÀSCARA DESPRÉS DEL COLOR
Màscara capil·lar amb alta concentració de principis actius d'oli d'argània i queratina amb
pH àcid. Reestructura profundament el cabell' tanca la brillantor i la compacitat de les
escales donant suavitat al cabell de color i danyat.
pack: falcons de 250 i 1000 ml.

RIGENOIL DESPRÉS DEL COLOR
Fluid amb sals minerals d'oli d'argània i condicionadors preciosos és un tractament
regenerador per a la fibra de cabell de color i tractat amb efecte immediat. Reconstrueix
en profunditat la fibra capil·lar, deixant el cabell sedós suau i voluminós.
embalatge: ampolla de 250 ml.

Cristalls
El líquid de silicona adornat amb oli d'argània i queratina distribuït sobre el cabell en
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petites dosis' aporta una forta alimentació que deixa el cabell sedós i protegit dels
elements.
embalatge: ampolla de 100 ml
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