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XAMPú LíNIA K PERFUMAT

  Shampoo neutre K 
Xampú amb proteïnes de blat altament concentrada. Neteja suaument tot tipus de
conversa o debat i el cabell, deixant-lo suau i lluminosa.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir abbondantemente.Ripetere l'operació una segona vegada i esbandir molt bé.
Eixugui el cabell amb una tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla 250 ml
Ampolla de 1000 ml 

  xampú emolient K 
Xampú amb proteïnes de blat altament concentrada. Neteja suaument tot tipus de pell i el
cabell, fent que estigui suau i esponjós.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir bé. Repetir una segona vegada i esbandir molt bé. Eixugui el cabell amb una
tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla de 1000 ml 

  K Xampú xocolata 
Xampú amb el concentrat de proteïna de blat apta per a tot tipus de cabell, amb gust de
xocolata. Li dóna al cabell suavitat, brillantor i manejabilitat.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir bé. Repetir una segona vegada i esbandir molt bé. Eixugui el cabell amb una
tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla 250 ml
Ampolla de 1000 ml 

  crema Xampú K i maduixa 
Xampú amb el concentrat de proteïna de blat apta per a tot tipus de cabell, crema
perfumada i maduixa. Li dóna al cabell suavitat, brillantor i manejabilitat.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir bé. Repetir una segona vegada i esbandir molt bé. Eixugui el cabell amb una
tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla 250 ml
Ampolla de 1000 ml 
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  K Milk Xampú 
Xampú amb el concentrat de proteïna de blat apta per a tot tipus de cabell, amb gust de
llet. Li dóna al cabell suavitat, brillantor i manejabilitat.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir bé. Repetir una segona vegada i esbandir molt bé. Eixugui el cabell amb una
tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla 250 ml
Ampolla de 1000 ml 

el te verd 

  K Xampú 
Xampú amb el concentrat de proteïna de blat apta per a tot tipus de cabell, amb gust de te
verd. Li dóna al cabell suavitat, brillantor i manejabilitat.
Ús  :  El pèl mullat, apliqui una petita quantitat de producte sobre el cabell, massatge i
esbandir bé. Repetir una segona vegada i esbandir molt bé. Eixugui el cabell amb una
tovallola i aconseguir el pentinat.
Ampolla 250 ml
Ampolla de 1000 ml 
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